HARMONOGRAM PRACY
RADY PEDAGOGICZNEJ
ROK SZKOLNY 2017/2018

15.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące zatwierdzenia
planów pracy szkoły.
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.
Klasowe spotkanie z rodzicami klas pozostałych:
2 – 3 licealnych,
2 – 4 technikalnych,
2 – 3 zawodowych.
Rada Pedagogiczna szkoleniowa.
Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych
o przewidywanych ocenach za I okres.
Zebranie z rodzicami – wszystkie klasy
Termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach
maturalnych.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna uczniów klas
maturalnych za I okres.
I okres nauki dla uczniów klas maturalnych trwa od 04
września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych
ocenach za I okres.
Termin wystawienia ocen śródrocznych – wszystkie klasy
z wyjątkiem maturalnych.
Klasowe zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas
z wyjątkiem klas maturalnych.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – wszystkie klasy
z wyjątkiem maturalnych.
I okres trwa od 04 września 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

16.

Ferie zimowe.

17.

Rada Pedagogiczna –Podsumowanie pracy szkoły
za I okres 2017/2018.

18.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa.
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Termin poinformowania rodziców i uczniów
o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach
maturalnych.
Klasowe zebrania z rodzicami - wszystkie klasy.

21.

Wiosenna przerwa świąteczna.

19.

04 września 2017 r.
13 września 2017 r.
20 września 2017 r.

02 października 2017 r.
07 listopada 2017 r.
07 grudnia 2017 r.
21 grudnia 2017 r.
22 grudnia 2017 r.

23 – 31 grudnia 2017 r.
14 grudnia 2017 r.
10 stycznia 2018 r.
11 stycznia 2018 r.
12 stycznia 2018 r.
29 stycznia – 11 lutego
2018 r.
24 stycznia 2018 r.
marzec 2018 r.
06 kwietnia 2018 r.
06 kwietnia 2018 r.
29 marca – 03 kwietnia
2018 r.
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Termin wystawienia ocen w klasach maturalnych.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.
Uroczyste pożegnanie absolwentów.
Egzamin maturalny.
Termin poinformowania rodziców i uczniów
o przewidywanych ocenach końcoworocznych
(bez klas maturalnych).
Klasowe zebrania rodziców uczniów klas:
1 – 2 licealnych,
1 – 3 technikalnych,
1 – 3 zawodowych.
Termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach:
1 – 2 licealnych,
1 – 3 technikalnych,
1 – 3 zawodowych.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas:
1 – 2 licealnych,
1 – 3 technikalnych,
1 – 3 zawodowych.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Rada Pedagogiczna – Podsumowanie pracy szkoły za rok
szkolny 2017/2018.
Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny.

34.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

35.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych.

23 kwietnia 2018 r.
24 kwietnia 2018 r.
27 kwietnia 2018 r.
Według harmonogramu
30 maja 2018 r.

30 maja 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

18 czerwca 2018 r.
według harmonogramu
22 czerwca 2018 r.
27 czerwca 2018 r.
30 sierpnia 2018 r.
styczeń / luty 2018 r.
czerwiec - lipiec 2018 r.
według harmonogramu
02 maja 2018 r.
01 czerwca 2018 r.
+ 3 dni wolne na egzamin
maturalny i egzamin
zawodowy

Sporządziła:
Katarzyna Wrochna
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