Terminy związane z klasyfikacją za 1 półrocze
roku szkolnego 2018/2019.
13.09.2018 (czwartek)
25.09.2018 (wtorek)
15.11.2018 (czwartek)
Do 15.11.2018 (czwartek)

Do 15.11.2018 (czwartek)
15.11.2018 (czwartek)
19.12.2018 (środa)
Do 20.12.2018 (czwartek)

20.12.2018 (czwartek)

Konferencja – Plan Nadzoru Pedagogicznego
Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami
Konferencja – zatwierdzanie planów, programów
Przejściowa analiza wyników nauczania i zachowania w klasach
maturalnych - konferencja
Powiadomienie klas maturalnych o grożących ocenach
niedostatecznych:
• ucznia informuje nauczyciel prowadzący dany
przedmiot,
• rodziców informuje wychowawca klasy na zebraniu z
rodzicami
Podanie uczniom klas maturalnych, a za ich pośrednictwem
rodzicom ocen przewidywanych na I półrocze - odnotowanie
tego faktu w dzienniku lekcyjnym.
Spotkanie z rodzicami klas maturalnych.
Wystawienie ocen w klasie maturalnej
Konferencja przejściowa analiza wyników nauczania i
zachowania
Zebrania z rodzicami wszystkich klas
Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w
klasach:
1, 2, 3 Technikum i 1, 2 BS1st., 3 ZSZ:
• ucznia informuje nauczyciel prowadzący dany
przedmiot,
• rodziców informuje wychowawca klasy na zebraniu z
rodzicami
Podanie uczniom a za ich pośrednictwem rodzicom ocen
przewidywanych na 1 półrocze - odnotowanie tego faktu w
dzienniku lekcyjnym.
Konferencja klasyfikacyjna w klasach maturalnych
Zebranie z rodzicami klasa 4 Technikum

21.12.20188 (piątek)
24 .12.2018-01.01.2019
Do 10.01.2019 (środa)
22.01.2019 (wtorek)
24.01.2019 (czwartek)
25.01.2019 (piątek)
28.01 -10.02.2019
12.02.2019 (wtorek)

Zakończenie półrocza w klasie maturalnej.
Zimowa przerwa świąteczna.
Sprawozdania z pracy biblioteki, zajęć ZKK,
socjoterapeutycznych, realizowanych projektów i zadań,
zespołów przedmiotowych itp.
Wystawienie ocen za 1 półrocze (semestr w LOD )
Konferencja klasyfikacyjna za 1 półrocze roku szkolnego
(semestr zimowy LOD)
Zebrania z rodzicami.
Zakończenie 1 półrocza (semestru zimowego w LOD)
Ferie zimowe
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Terminy związane z klasyfikacją za 2 półrocze
roku szkolnego 2018/2019.
Do 21.03.2019 (czwartek)

Do 21.03.2019 (czwartek)

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych w
klasach maturalnych - ucznia informuje nauczyciel prowadzący
dany przedmiot, rodziców informuje uczeń.
Podanie uczniom klas maturalnych i 3tc ,1bw, a za ich
pośrednictwem rodzicom ocen przewidywanych na 2 półrocze i
odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym.
Zebranie z rodzicami klas maturalnych i rodziców uczniów klasy
3tc, 1bw

17.04.2019 (środa)

Wystawienie ocen rocznych w klasie maturalnej.

18 – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna.

24.04.2019 (środa)

Konferencja klasyfikacyjna w klasach maturalnych.

26.04.2019 (piątek)

Zakończenie roku w klasach maturalnych.

16.05.2019 (czwartek)

Konferencja - przejściowa analiza wyników nauczania
Zebrania z rodzicami.

Do 16.05.2019 (czwartek)

Powiadomienie uczniów i rodziców o grożących ocenach
niedostatecznych.
Podanie uczniom, a za ich pośrednictwem rodzicom
przewidywanych ocen za II półrocze i odnotowanie tego faktu
w dzienniku lekcyjnym.

Do 17.06.2019 (poniedziałek)

Sprawozdania z pracy biblioteki, zajęć ZKK,
socjoterapeutycznych, realizowanych projektów i zadań,
zespołów przedmiotowych itp.

Do 17.06.2019 (poniedziałek)
18.06.2019 (wtorek)

Wystawienie ocen rocznych (semestralnych)
Konferencja klasyfikacyjna.

21.06.2019 (środa)

Zakończenie roku szkolnego Technikum i ZSZ,
zakończenie semestru LOD i SP.

Do 28.06.2019 (piątek)

Samoocena i realizacja, dzienniki zajęć .

Sierpień 2019

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

