KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
DATA

GODZ.

DZIEŃ
TYGODNIA

WYDARZENIE
SIERPIEŃ

21.08.2018
22.0824.08.2018

9.00

10.00

30.08.2018

3.09.2018

Przekazanie Dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie.
Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące rok
szkolny 2018/2019
czwartek
Zebrania Zespołów Przedmiotowych
czwartek
Przegląd szkoły pod względem BHP
WRZESIEŃ

10.00

poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu

4.09.2018

15.00

wtorek

11.09.2018

17.00

wtorek

11.09.2018

13.09.2018

15.20

1.10.2018

14.10.2018
17.10.2018

Matura pisemna w terminie poprawkowym
Egzaminy poprawkowe

piątek

24.08.2018
30.08.2018

wtorek

18.00

Ostateczny termin złożenia deklaracji do egzaminu
zawodowego z kwalifikacji uczniów klasy 4 i uczniów
poprawiających egzamin

Zebrania z Rodzicami.
Przekazanie przez OKE wyników matury
wtorek
poprawkowej
Zebranie Rady Pedagogicznej (zaopiniowanie: planu
nadzoru pedagogicznego, planu wychowawczego,
czwartek
planu profilaktyki, planu WDN)
Zebranie nauczycieli uczących w klasach 1
PAŹDZIERNIK
poniedziałek Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych
niedziela
Dzień Edukacji Narodowej
Spotkanie z ABSOLWENTAMI rocznika 2018
środa

26.10.2018

piątek

1.11.2018

czwartek

Święto szkoły. Organizacja dnia według oddzielnego
harmonogramu.
- ślubowanie klas 1,
- finał konkursu wiedzy o szkole,
finał jubileuszowego konkursu wiedzy o Patronie
szkoły I. Daszyńskim
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
LISTOPAD
Wszystkich Świętych.

9.11.2018

Piątek

11.11.2018

niedziela

15.11.2018

czwartek

27.11.2018

wtorek

13.12.2018

czwartek

20.12.2018

czwartek

21.12.2018

piątek

23.12.2018
-31.12.2018

Dzień ustawowo wolny od pracy
akademia z okazji uzyskania 100 –lecia Odzyskania
Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości.
Zebrania z Rodzicami śródroczne.
Dzień otwarty dla Rodziców.
Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej.
(opinia w sprawie planu finansowego na 2019 r.)
GRUDZIEŃ
Wystawienie ocen proponowanych w przypadku
zakończenia nauczania przedmiotów w I półroczu
(dot. wybranych przedmiotów zawodowych)
Olimpiada Handlowo-Menedżerska
Wystawienie ocen śródrocznych i końcowych
(przedmioty zawodowe)
Spotkanie świąteczne.
Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ

6.01.2019
8.01.2018

17.30

9.01.2018

10.01.2018
29.01.2019

Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej.
Zebranie Zespołów Przedmiotowych.
niedziela
Święto Trzech Króli.
Zebrania z Rodzicami – wywiadówka półroczna.
wtorek
Dzień otwarty dla Rodziców.
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji –
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
środa
część praktyczna + egz. poprawkowe.
Według oddzielnego harmonogramu
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe czwartek
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę
wtorek
w I półroczu
14.01-27.01.2019
FERIE ZIMOWE
środa

2.01.2019

15.20

LUTY
28.02.2019

czwartek

XI Prezentacje Nowohuckich Szkół

(tłusty czwartek)

Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
MARZEC
Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej
Dzień otwarty szkoły

piątek

22.03.2019

Festiwal zawodów- wg oddzielnego harmonogramu
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie
KWIECIEŃ

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w
klasach maturalnych
Zebranie z Rodzicami śródroczne i wywiadówka
wtorek
końcowo roczna klas maturalnych,
Dzień otwarty dla Rodziców
poniedziałek Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych
Szkoleniowe i klasyfikacyjne Zebranie Rady
wtorek
Pedagogicznej w klasach maturalnych.
Spotkanie świąteczne Wielkanocne
środa
poniedziałek

8.04.2019
9.04.2019
15.04.2019

16.04.2019

15.20

17.04.2019

11.00

Przerwa świąteczna

18.04.23.04.2019
24.04.2019

środa

25.04.2019

czwartek

26.04.2019

piątek

1.05.2019

środa

2.05.2019

czwartek

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych
Zebranie Rady Pedagogicznej – zaopiniowanie
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019-20
Dzień otwarty szkoły
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.
Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/20 w
terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
MAJ
Święto Państwowe.
Dzień ustawowo wolny od zajęć
Dzień Flagi RP.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3.05.2019
6.05.2019
7.05.2019
8.05.2019

piątek
poniedziałek

Dzień ustawowo wolny od pracy
Egzamin maturalny z języka polskiego
poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wtorek

Egzamin maturalny z matematyka
poziom podstawowy

środa

Egzamin maturalny z j. angielski
poziom podstawowy, poz. rozszerzony

6-25.05.2019
24.05.2019

Święto Narodowe Trzeciego Maja.

piątek

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Pozostałe egzaminy maturalne wg terminów
podanych przez Dyrektora CKE
Ustne egzaminy maturalne wg terminów ustalonych
przez Dyrektora szkoły
Przekazanie dyplomów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie
Dzień Otwarty szkoły dla gimnazjalistów

CZERWIEC

Od 3.06.2019

poniedziałek

7.06.2019

piątek

10.06.2019

poniedziałek

14.06.2019

piątek

17.06.2019

poniedziałek

17.06.2019

poniedziałek

18.06.2019

wtorek

18-19.06.2019
20.06.2019

wtorek/środa
czwartek

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym - część
ustna
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym –
część pisemna
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
(Technikum klasy 1-3)
Zebrania z Rodzicami – wywiadówka roczna.
Dzień otwarty dla Rodziców.
Wystawienie ocen rocznych w klasach 1-3 Technikum
Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej
(Technikum klasy 1-3)

Egzaminy zawodowe z kwalifikacji.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzaminy kwalifikacji w klasach 1-3 Technikum

Boże Ciało

21.06.2019
piątek

piątek

28.06.2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
Uzupełnienie dokumentacji szkolnej – wszyscy
nauczyciele.
Złożenie kompletnej dokumentacji- wychowawcy
Złożenie zagadnień i wymagań edukacyjnych do
egzaminów poprawkowych

FERIE LETNIE
24.06. – 31.08.2019 r.
LIPIEC
1.07.2019

poniedziałek

4.07.2019

czwartek

do 11.07.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok
szkolny 2018/2019
Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości- rozdanie
świadectw przez wychowawców
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły i zebranie z
rodzicami klas 1-szych
Składanie pisemnych oświadczeń o zamiarze
przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego

SIERPIEŃ
20.08.2019

9.00

20-21.08.2019
dd 21.08.2019
29.08.2019
30.08.2019

10.00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym- część
pisemna
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część
Wtorek/środa
ustna
Egzaminy poprawkowe dla uczniów szkoły
Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące rok szkolny
czwartek
2018/2019
Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających
piątek
kwalifikacje w zawodowe.
Wtorek

