KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 03 września 2018 r., a kończą 21 czerwca 2019 r. (lub 19 czerwca 2019 r.)
II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
I okres

- od 03 września 2018r.

do 11 stycznia 2019 r. (18 tygodni)

Klasy maturalne: od 03 września 2018r.

do 21 grudnia 2018 r. (16 tygodni)

II okres

do 21 czerwca 2019 r. (17 tygodni)

- od 14 stycznia 2019 r.

Klasy maturalne: od 02 stycznia 2019 r.

do 26 kwietnia 2019 r. (13 tygodni)

III. Terminy I okresu:

1.

Zebranie organizacyjne z rodzicami – 13 września 2018r. ( godz. 17.00 dla wszystkich klas )- spotkanie z rodzicami
uczniów klas pierwszych liceum z dyrektorem a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami – 21 listopada 2018 r.- godz. 17.00- 18.00 (nauczyciele przyjmują rodziców w
swoich pracowniach) .

3.

Próbny egzamin gimnazjalny 28 -30 listopada 2018 r.

4.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych klasy maturalne
do 21.11.2018 r. pozostałe klasy do 11.12.2018r. ( na miesiąc przed zakończeniem okresu); przewidywane oceny –
klasy maturalne do 11.12.2018 r. pozostałe klasy do 21.12.2018 r. (wpisanie do dziennika elektronicznego);
wystawienie ocen za I-szy semestr - klasy maturalne do 21.12.2018 r. pozostałe klasy do 09.01.2019 r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 do 31 grudnia 2018r.

6.

Próbna matura 03 – 11 stycznia 2019 r.

7.

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres - 16.01.2019

8.

Konferencja plenarna - 23.01.2019 r.

9.

Wywiadówka podsumowująca I-szy semestr 23.01.2019 r.

10. Studniówka 25 stycznia 2019 r.
IV. FERIE ZIMOWE trwają od 11 do 24 lutego 2019r.
V. Terminy II okresu:

1.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami –27 marca 2019 r.

2.

Egzamin gimnazjalny – 10 – 12 kwietnia 2019 r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

4.

Termin poinformowania uczniów i rodziców klas maturalnych o przewidywanych stopniach niedostatecznych i nagannych
(na miesiąc przed zakończeniem okresu) – do 27.03.2019 r.); przewidywane oceny – do 09.04.2019 r. (wpisanie do
dziennika elektronicznego); wystawienie ocen końcoworocznych - do 17.04.2019 r.

5.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych – 24 kwietnia 2019 r.

6.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych – 26 kwietnia 2019 r.

7.

Matury od 06 maja 2019 r. do 21 maja 2019 r.

8.

Wywiadówka – 15 maja 2019 r. godz. 17.00 ; konsultacje ze wszystkimi nauczycielami 17.30-18.30

9.

Finał Dni Otwartych AZS – 17 maja 2019 r.

10. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach niedostatecznych i nagannych (na miesiąc przed
zakończeniem okresu) – do 15.05.2019 r.); przewidywane oceny – do 31.05.2019 r. (wpisanie do dziennika
elektronicznego); wystawienie ocen końcoworocznych - do 07.06.2019 r.
11. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 13 czerwca 2019 r.
12. Termin posiedzenia konferencji plenarnej – 18 czerwca 2019 r.
7. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 21 czerwca 2019 r. (lub 19.06.2019 r.)
VI. Dodatkowe dni wolne od zajęć :
15 października , 02 listopada, 10,11,12 kwietna (dla uczniów LO) , 02 i 06,07,08 maja (dla uczniów AZS) , 21 czerwca (jeżeli r.sz.
zakończymy 19 czerwca)
dyżury nauczycieli : 15 października, 02 listopada, 02 maja (odpracowany podczas finału WOŚP)

