
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Lp. Termin Tematyka Odpowiedzialny/uwagi 

1. 03.09.2018r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 g. 9.00 
Posiedzenie RP g. 10.30 

dyrektor szkoły, 
T. Franczak 

2. 07.09.2018r. Spotkanie rodziców oraz uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły, 
wychowawcami, nauczycielami oraz pracownikami administracji; 
zebrania z rodzicami klas pierwszych g. 17.00 
Spotkanie Rady Rodziców g. 18.00 

dyrektor szkoły, wychowawcy klas 
nauczyciele 
pracownicy administracji 

3. 13.09.2018r. Posiedzenie RP g. 15.15 
-przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 
2018/2019, 
- przyjęcie kalendarza roku szkolnego 2018/2019; 
- informacje dotyczące przepisów RODO; 

dyrektor szkoły, wicedyrektor 

4. 14.09.2018r. - Wycieczka integracyjna klas pierwszych; 
- Wycieczki krajoznawcze klas starszych; 

wychowawcy klas, nauczyciele 

5. 17.09.2018r. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Prezentacje tematyczne i udział 
w uroczystościach miejskich; 

dyrektor, A.Gniedziejko, kl. MT4, M. 
Suchy 
A. Biel-Seremak, SU 

6. 20.09.2018r. Posiedzenie RP g. 13.30 
- przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 
- szkolenie „Ocena pracy nauczyciela” 

dyrektor szkoły, wicedyrektor 
lider WDN 

7. 21.09.2018r. Spotkania organizacyjne z rodzicami klas starszych g. 17.00 wychowawcy klas, dyrektor 

8. 28.09.2018r. Przedstawienie do zatwierdzenia: 
- harmonogramu próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych; 
- harmonogramu pracy zespołów przedmiotowych, pedagoga, 
psychologa i bibliotekarza; 
- teczek wychowawcy; 

przewodniczący zespołów; 
wychowawcy klas, nauczyciele 

9. 01.10.2018 – 26.10.2018r. Praktyki miesięczne uczniów klas III S. Zielonka, T. Franczak, 
wychowawcy klas 

10. 02.10.2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dyrektor 

11. 12.10.2018r. Święto Edukacji Narodowej i Dzień Patrona Szkoły; ślubowanie klas 
pierwszych 

B. Penińska; kl. MT2 
wychowawcy klas 

12. 25.10.2018r. Szkolenie RP g. 13.30 
Jak skutecznie organizować wsparcie dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

lider WDN 

13. 02.11.2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dyrektor 

14. 05.11.2018 – 16.11.2018r. Próbne egzaminy zawodowe J. Hołub, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

15. 09.11.2018r. Uroczyste obchody Święta Niepodległości; A.Gniedziejko, MT4, I. Gromadzik 
TIM1 

16. 11.11.2018r. Udział w uroczystościach miejskich z okazji Obchodów Święta 
Niepodległość 

dyrektor, 
W. Chlipała, SU 

17. 15.11.2018r. Śródsemestralne spotkanie z rodzicami r. 17.00; informacja na temat 
przewidywanych ocen niedostatecznych w pozostałych klasach; 
Spotkanie rodziców z nauczycielami g. 18.00 

dyrektor, wicedyrektor, 
wychowawcy klas, nauczyciele 

18. 17.12.2018r.  Wystawienie ocen za I semestr dla klas maturalnych; informacja na 
temat przewidywanych ocen niedostatecznych w pozostałych 
klasach; 

nauczyciele, wychowawcy klas 

19. 20.12.2018r. Posiedzenie RP – klasyfikacja klas maturalnych g. 15.15; przekazanie 
informacji rodzicom klas czwartych o wynikach klasyfikacji drogą 
elektroniczną – Librus 
Szkolenie – szkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego 
wizytówka szkoły 

dyrektor 
wicedyrektor 
Lider WDN 

20. 21.12.2018r. Jasełka szkolne g. 9.00 
Klasowe spotkania wigilijne g. 10.00 

A.Miś EM3 
wychowawcy klas 

21. 22.12.2018 – 01.01. 
2019r. 

Zimowa przerwa świąteczne dyrektor 

22. 02.01.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dyrektor 

23. 09.01.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E.24 – część 
praktyczna 

dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

24. 10.01.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wszystkie 
kwalifikacje – część pisemna 

dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

25. 11.01.2019r. Szkolny Minifinał WOŚP g. 11.00 I.Matyja, EM2,  
SU 

26. 12.01.2019 – 15.01.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E.14 – część 
praktyczna 

dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

27. 15.01.2019 – 18.01.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E.19 – część 
praktyczna 

dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

28. 15.01.2018 – 19.01.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie M.44 – część 
praktyczna 

dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

29. 21.01.2018r. Wystawianie ocen za I semestr dla klas I-III nauczyciele, wychowawcy klas 

30. 24.01.2019r. Posiedzenie RP – klasyfikacja klas I-III g. 15.15; 
Semestralne spotkania z rodzicami g.17.00 

dyrektor, wicedyrektor 
wychowawcy klas 



31. 25.01.2019r. Złożenie sprawozdań prac zespołów, pedagoga, psychologa, doradcy 
zawodowego,  opiekuna SU oraz teczek wychowawcy 

przewodniczący zespołów, 
nauczyciele 

32. 28.01.2019 – 10.02.2019 Ferie zimowe  

33. 16.02.2019r Studniówka g. 20.00 wychowawcy klas czwartych 

34. 18.02.2019r.- 
22.02.2019r. 

Próbne egzaminy maturalne przewodniczący zespołów 
przedmiotowych 

35. 21.02.2019r. Posiedzenie RP – rada analityczna g. 15.15 dyrektor, wicedyrektor, 
przewodniczący zespołów 
przedmiotowych, nauczyciele 

36. 08.03.2019r. Festiwal Nauki A.Kowalczyk, T. Franczak, M. Wirth 

37. 15.03.2019r Informacja na temat przewidywanych ocen niedostatecznych w 
klasach IV; 

nauczyciele, wychowawcy klas 

38. 21.03.2019r. Dzień wiosny. 
Posiedzenie RP g. 15.15 
szkolenie – Pierwsza pomoc 

opiekun SU, 
dyrektor, wicedyrektor 
lider WDN 

39. 29.03.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dyrektor 

40. 15.04.2019r. Wystawienie ocen rocznych dla klas IV nauczyciele, wychowawcy klas 

42. 17.04.2019r. Posiedzenie RP – klasyfikacja klas IV g. 15.15; przekazanie informacji 
rodzicom klas czwartych o wynikach klasyfikacji drogą elektroniczną – 
Librus 

dyrektor, wicedyrektor, 
wychowawcy klas 

43. 18.04.2019 – 23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna dyrektor 

44. 26.04.2019r. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych g. 11.00 S. Zielonka, kl. MTI3, SU 

45. 26.04.2019r. Prezentacja z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja S. Rodak, kl. MT1 

46. 29.05.2019 – 30.05.2019r. dni wolne od zajęć dydaktycznych dyrektor 

47. 02.05.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dyrektor 

48. 03.05.2019r. Rocznica Uchwalenia Konstytucji. Udział w uroczystościach miejskich; G. Giża, SU 

49. 06.05.2019r. – 
08.05.2019r. 

Matura 2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych; dyrektor 

50. 08.05.2019r.  Rocznica zakończenia II wojny światowej – udział w uroczystościach 
miejskich; 

A.Gniedziejko, SU 

51. 10.05.2019r. Śródsemestralne spotkania z rodzicami g. 17.00; informacja nt. 
wystawionych ocen niedostatecznych na koniec roku; 
spotkania rodziców z nauczycielami g. 18.00 

dyrektor, wychowawcy klas, 
nauczyciele 

52. 13.05.2019 – 17.05.2019r. Wymiana stażowa uczniów do partnerskiej szkoły w Lanskroun I.Matyja 

53. 23.05.2019r. Posiedzenie RP g. 15.15 
Szkolenie – Nowy status statutu. Użyteczny statut zgodny z prawem. 

dyrektor, lider WDN 

54. 31.05.2019r. Rajd Radiobudy  Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda”, 
nauczyciele w-f 

55. 13.06.2019r. Wystawianie ocen –klasy I-III nauczyciele 

56. 14.06.2019r.  Posiedzenie RP - klasyfikacja roczna klas I – III g. 15.15 dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, 
wychowawcy klas 

57. 17.06.2019r. Złożenie sprawozdań prac zespołów, pedagoga, psychologa, doradcy 
zawodowego, bibliotekarza, opiekuna SU oraz teczek wychowawcy 

przewodniczący zespołów 
przedmiotowych, nauczyciele 

58. 18.06.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna  dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

59. 21.06.2019r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 g. 10.00 T. Franczak, SU 

60. 22.06.2019 – 31.08.2019r. Ferie letnie dyrektor 

61. 24.06.2019 – 28.06.2019r. Składanie dokumentacji szkolnej wicedyrektor, 
nauczyciele 

62. 21.06.2019 – 04.07.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dyrektor, wicedyrektor, J. Hołub 

63. wg harmonogramu Kwalifikacja uczniów do klas pierwszych wicedyrektor, komisja rekrutacyjna 

64. wg harmonogramu Egzaminy poprawkowe kwalifikacyjne  wicedyrektor, nauczyciele 

65. wg harmonogramu Maturalne egzaminy poprawkowe – pisemne i ustne dyrektor 

66. 29.08.2019r. Posiedzenie RP – rada analityczna, podsumowanie roku szkolnego 
2018/2019; organizacja nowego roku szkolnego 2019/2020; 

dyrektor, wicedyrektor 

67. 26.08.2019r. – 
30.08.2019r. 

Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 – praca 
zespołów przedmiotowych i nauczycieli 

dyrektor, wicedyrektor, 
przewodniczący zespołów 
przedmiotowych 

 


