KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH
Podstawa prawna:
➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r.)
➢ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2016 r.)
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm),
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (DZ. U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ. U. z 2015 r.)

Podział roku szkolnego
Dla klas maturalnych:
➢ I półrocze: 03.09.2018r. - 14.12.2018r. /15 tygodni/
➢ II półrocze: 17.12.2018r. - 26.04.2019r. /16 tygodni/
Dla pozostałych klas:
➢ I półrocze: 03.09.2018r. - 18.01.2019r. /19 tygodni/
➢ II półrocze: 21.01.2019r. - 21.06.2019r. /18 tygodni/
Do liczby tygodni nauki nie wliczano przerw świątecznych oraz ferii zimowych.
I półrocze
03 września 2018 r.
(poniedziałek
12 września 2018 r.
(środa)
12 września 2018 r.
(środa)
19 września 2018 r.
(środa)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Zebranie RP, m. in.: Plan nadzoru pedagogicznego
Wywiadówki ogólnoszkolne
Spotkanie Dyrekcji szkoły, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
i wychowawców z rodzicami uczniów klas I
Spotkanie Dyrektora szkoły z przedstawicielami do Rady Rodziców

20 – 23 listopada 2018 r.

Próbna matura z OPERONEM

28 listopada 2018 r.
(środa)

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas maturalnych – informacja
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, konsultacje dla rodziców
Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych klas maturalnych
Wystawianie ocen półrocznych do 7 grudnia 2018r. do godz. 15.30
LO – E. Kowalik, Ad 34;
T – M. Majewska – Greń, Ad 31

10 grudnia 2018 r.
(poniedziałek)
12 grudnia 2018 r.
(środa)

Zebranie RP: zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych

12 grudnia 2018 r.
(środa)

Wywiadówki dla rodziców:
▪ uczniów klas maturalnych – podsumowanie pracy dydaktycznowychowawczej w I półroczu
▪ uczniów pozostałych klas – zapoznanie z przewidywanymi ocenami
półrocznymi

24 grudnia – 01 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
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09 stycznia 2019 r.
(środa)
10 stycznia 2019 r.
(czwartek)
11 stycznia – 16 lutego 2019 r.

14 stycznia 2019 r.
(poniedziałek)

16 stycznia 2019 r.
(środa)
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
– część praktyczna, model „d”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
– część pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
– część praktyczna, model „dk”, „w”, „wk”
Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych klas I, II LO; I, II, III, T, ZSZ
i SB
Wystawianie ocen półrocznych do 11 stycznia 2019r., do godz. 15.30
LO – E. Kowalik, Ad 34
T, ZSZ, SB – M. Majewska – Greń, Ad 31
1. Zebranie RP, m. in. :
▪ zatwierdzenie wyników klasyfikacji półrocznej klas I, II LO; I, II,
III, T , ZSZ, SB
2. Wywiadówki dla rodziców (poza klasami maturalnymi) –
podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
Ferie zimowe
II półrocze

13 lutego 2019 r.
(środa)

Zebranie RP, m. in.:
podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

15 lutego 2019 r.
(piątek)

Studniówka klas maturalnych

22 lutego 2019 r.
(piątek)

Półmetek klas II LO i III T

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
20.02.2019 r.
(środa)
03 kwietnia 2019 r.
(środa)

Dzień otwarty w Zespole Szkół im. NZE

15 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek)

Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych dla klas maturalnych
Wystawienie ocen rocznych do dnia 12.04.2019r.
LO – E. Kowalik, Ad 34
T – M. Majewska – Greń, Ad 31
Zebranie RP:
zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych
uchwała o ukończeniu szkoły uczniów klas maturalnych
Szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i Przewodniczących
Zespołów Nadzorujących (EM)

17 kwietnia 2019 r.
(środa)

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas maturalnych – informacja o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, konsultacje dla rodziców

26 kwietnia 2019 r.
(piątek)
09 maja 2019 r.
(czwartek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III LO, IV T

06 – 25 maja 2019 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

Szkolenia członków Zespołów Przedmiotowych (EM)
D. Kiewro – języki obce
E. Dudziak - Gaj – język polski
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05 czerwca 2019 r.
(środa)
17 czerwca 2019 r.
(poniedziałek)

17 czerwca 2019 r.
(wtorek)
18 czerwca 2019 r.
(wtorek)
18 czerwca 2019 r.
(wtorek)
21 czerwca 2019 r.
(piątek)
21 czerwca – 04 lipca 2019 r.
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
20 sierpnia 2019 r.
(wtorek)
19 – 22 sierpnia 2019 r.
(poniedziałek – czwartek)
26 sierpnia 2019 r.
(poniedziałek)
28 sierpnia 2018 r. – cz. 1
29 sierpnia 2018 r. – cz. 2
(środa, czwartek)
02 września 2019 r.
(poniedziałek)

Wywiadówki dla rodziców – informacja o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych, konsultacje dla rodziców
Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych dla LO, T, ZSZ, SB
Wystawienie ocen rocznych do dnia 14.06.2019r.
LO – E. Kowalik, Ad 34
T, ZSZ, SB – M. Majewska – Greń, Ad 31
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
– część praktyczna, model „d”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część pisemna
Zebranie RP, m. in.:
zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej LO, T, ZSZ, SB
uchwała o promocji uczniów
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
– część praktyczna, model „dk”, „w”, „wk”
Ferie letnie
Rekrutacja do szkoły (wg odrębnego harmonogramu)
Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego
Egzaminy poprawkowe promocyjne
Zebranie RP, m. in.:
- zatwierdzenie wyników promocyjnych egzaminów poprawkowych
uchwała w sprawie promocji uczniów
- podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
Zebranie RP, m. in.:
zebranie inaugurujące rok szkolny 2019/2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

1. Przerwy świąteczne:
A. Zimowa przerwa świąteczna: 24 – 01 stycznia 2019 r.
B. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
2. Dni ustawowo wolne od zajęć:
A. 01 listopada 2018 r. /czwartek/
B. 01 stycznia 2019 r. /wtorek/
C. 01 maja 2019 r. /środa/
D. 03 maja 2019 r. /piątek/
E. 20 czerwca 2019 r. /czwartek/
3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( 5 z 10 dni ):
A. 2 listopada 2018 r. (piątek)
B. 2 maja 2019 r. (czwartek)
C. 17 – 19 czerwca 2019 r. (poniedziałek – środa)
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4. Egzaminy zewnętrzne:
Egzamin zawodowy: sesja zimowa 09.01. – 16.02.2019 r.
Egzamin zawodowy: sesja letnia 17.06. – 04.07.2019 r.
Egzamin maturalny: termin główny 06 – 25 maja 2019 r.
5. Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum:
Technik ekonomista (3 tygodnie)
➢ Klasa III - 25.02.2019 r. – 15.03.2019 r.
➢ Klasa II – 13.05.2019 r. – 31.05.2019 r.
Technik informatyk
➢ Klasa III - (2 tygodnie) 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
➢ Klasa II - (4 tygodnie) 06.05.2019 r. – 31.05.2019 r.
Technik organizacji reklamy (2 tygodnie)
➢ Klasa III - 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
➢ Klasa II - 01.04.2019 r. – 12.04.2019 r.
Technik spedytor (2 tygodnie)
➢ Klasa III - 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.
➢ Klasa II - 01.04.2019 r. – 12.04.2019 r.
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