KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego.( Dz.U. 2010 nr 186 poz.1245)
Działanie

data

odpowiedzialny

3 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

Godz. 9.00

5 września

Spotkanie z rodzicami klas I – klasy I LO1, I LO2, I LO3, I TE, I TI, I TM, IA,
zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy
organizacyjne i bieżące e-dziennik. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach
edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie
uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady
Rodziców.

Godz. 17:00
wychowawcy klas pierwszych
nauczyciele

6 września

Spotkania wychowawców klas maturalnych z rodzicami - zapoznanie z podstawowymi
dokumentami regulującymi pracę szkoły. PREZENTACJA struktury(zmiany matura
2015), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i z egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sprawy organizacyjne i bieżące, e-dziennik.
Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania

Godz. 17:00
wychowawcy klas maturalnych
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Działanie

data

odpowiedzialny

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach
sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
6 września

Spotkania z rodzicami (poza klasami pierwszymi) – zapoznanie z podstawowymi
dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach
sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Informacja o terminach i zasadach
odbywania praktyk zawodowych

Do 7.09.2016

Dostarczenie przez uczniów klas pierwszych do wychowawców dokumentów z poradni Wychowawcy klas
psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

Do 9 września
2018

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie na sesję styczeń – luty 2019

10 września

Termin uzupełnienia dokumentacji szkolnej – e-dziennik, plany pracy zespołów
przedmiotowych, wymagania edukacyjne, plan wychowawcy klasowego, uzupełnienie
zapisów w dziennikach lekcyjnych, uzupełnienie danych w teczkach wychowawców

11 września

Plenarne posiedzenie Rady Rodziców

11 września

Termin złożenia wniosków „Informacja o sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i
możliwości zdającego.”

Wg planu, godz. 17:00,
wychowawcy

Wychowawcy klas IV

Godz. 18.30
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Działanie

data

odpowiedzialny

12 września

Zebranie Rady Pedagogicznej( zajęcia dodatkowe, kółka, nadzór pedagogiczny,
dokumentacja szkolna, egzaminy zewnętrzne)
Dostosowanie warunków i formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do 16 września
2018

Zgłaszanie do sesji styczeń-luty zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie w serwisie internetowym OKE.

Do 28.09.2018

Zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją Wychowawcy klas maturalnych.
o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z
komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019
r. i komunikatem o dostosowaniach

Do 28.09.2018

Spotkania wychowawców klas z zespołem klasowym dotyczące IPET oraz
indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy
- określenie form, sposobów i okresu udzielania pomocy

Wychowawcy klas,
(pomoc i nadzór Pedagog)

Do 1 października

Zebranie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu
maturalnego oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i formy
egzaminu maturalnego. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii
i przekazanie ich zdającym.

III LO, IV T
(pomoc i nadzór wychowawcy
klas)

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

15.10. do
25.10.2018 r.

Planowanie egzaminów pisemnych i praktycznych dla zdających zgłoszonych w systemie
internetowym OKE.

1 listopada

Wszystkich Świętych

2 listopada

Dzień wolny od zajęć. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5
października 2010 r. Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245

Cała szkoła

9 listopada

Rajd Niepodległości

Cała szkoła

3

Godz.15.30, pokój nauczycielski

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

Działanie

data

odpowiedzialny

11 listopada

Święto Niepodległości

19 – 23 listopada

Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

IV TI

21 listopada

Konsultacje z rodzicami

Wg planu, 17-18 wychowawcy,
wszyscy nauczyciele ZS2NT

28 listopada

Spotkanie pedagoga z wychowawcami klas (uczeń z IPET)

17 grudnia

Podanie ocen śródrocznych

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy

18 grudnia

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja semestralna

Godz.16:00, pokój nauczycielski

19 grudnia

Spotkanie nauczycieli z rodzicami

Godz. 17 – 18:00

21 grudnia

Zakończenie I semestru

22 grudnia -1
stycznia

Przerwa świąteczna

7-11 styczeń 2019

Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

III TE

10 styczeń- 16 luty Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
2019
14-27 stycznia
2019

Ferie zimowe

23 stycznia

Zebranie od uczniów deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie na sesje letnią i zgłoszenie do OKE.

28 stycznia – 1 luty Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu
2019
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

III TM
Godz.16:00, pokój nauczycielski
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Działanie

data

odpowiedzialny

Do 7 lutego

Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu
maturalnego. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich
zdającym. Zamknięcie procesu przyjmowania dokumentacji uprawniającej uczniów do
dostosowań warunków i/lub formy egzaminu maturalnego.

07.02.2018

Jeśli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji
ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną deklaracją.

11 lutego

Zebranie Rady Pedagogicznej – dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego i Godz.15:30, pokój nauczycielski
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do 15.02.2018

Ostateczny termin przysłania do OKE elektronicznej informacji i danych do egzaminu
maturalnego.

Do 18 lutego 2019

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2019

od 01.03.do 29.03. Spotkanie wychowawców klas z zespołem klasowym – dotyczy oceny efektywności
2018
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

III LO, IV T(pomoc i nadzór
wychowawcy klas)

Dyrektor szkoły

pedagog
III TE
III TM

4-29 marca 2019

Praktyka zawodowa

22 marca 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla
sesji styczeń – luty 2019

OKE Poznań

22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla
sesji styczeń – luty 2019

OKE Poznań

25 marca – 19
kwietnia 2019

Praktyka zawodowa

do marca

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (egzamin
zawodowy) oraz członków zespołu egzaminacyjnego i zespoły nadzorujące

Dyrektor szkoły

do marca

Ogłoszenie harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego

Dyrektor szkoły, OKE

III TI
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Działanie

data

odpowiedzialny

marca 2019

REKOLEKCJE

27 marca

Konsultacje z rodzicami

Do 29 .03.2019

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2019 / w przypadku ponownego przystępowania do
egzaminu przez zdających którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2019

do kwietnia

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego

Dyrektor szkoły

najpóźniej 4 tyg.
przed 4 maja

Przekazanie przez uczniów PSZE bibliografii do prezentowanego tematu z języka
polskiego( stara matura)

uczeń

10 kwietnia

Podanie ocen przewidywanych – klasy maturalne

Nauczyciele, wychowawcy

10 kwietnia

Konsultacje z rodzicami – klasy maturalne

godz.17-1800

11 kwietnia

Termin składania podań o egzamin dla uzyskania wyższych niż przewidywane ocen
rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Uczeń, rodzic
(prawni opiekunowie)

12 kwietnia

Wpisanie ocen proponowanych .

15 kwietnia

Egzamin dla uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych

16 kwietnia

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas maturalnych.
Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków
i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

18-23 kwietnia
2019

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego – klasy maturalne

Godz. 9:00

30 kwietnia

Dzień sportu

Cała szkoła

Godz. 17-1800 wychowawcy,
wszyscy nauczyciele ZS2NT
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Działanie

data

odpowiedzialny

2 maja

Dzień wolny od zajęć. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5
października 2010 r. Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245

Cała szkoła

6 maja

Początek egzaminu maturalnego:

6-8 maja

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 października 2010 r. Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245

6-31 maja 2019

Praktyka uczniowska

II TI 1 II TI 2

27-31 maja

Spotkanie wychowawców klas z zespołem klasowym – dotyczy oceny sytuacji szkolnej
ucznia

pedagog

22 maja

Konsultacje z rodzicami

godz.17-1800

24 maja 2019 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla
absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r

OKE Poznań

do1 czerwca

Podanie listy programów nauczania oraz podręczników szkolnych do klas I

Komisje przedmiotowe, Dyrektor

12 czerwca

Podanie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej

Nauczyciele, wychowawca

12 czerwca

Spotkanie z rodzicami

Nauczyciele, wychowawcy

13 czerwca

Termin składania podań o egzamin dla uzyskania wyższych niż przewidywane ocen
rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Uczeń, rodzic
(prawni opiekunowie)

14 czerwca

Wpisanie ocen proponowanych.

17 czerwca

Egzamin dla uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych

18 czerwca

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Godz.15:30 pokój nauczycielski

18 czerwca- 4 lipca Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia
2019
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Działanie

data

odpowiedzialny

19 czerwca

Dni wychowawców

21 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca

Podanie terminów egzaminów poprawkowych

22 czerwca- 31
sierpnia

Ferie letnie

24 czerwca – 31
lipca 2019

Staże zawodowe uczniów klas III technikum w ramach projektu „Czas zawodowców BIS
– zawodowa Wielkopolska”.

26 czerwca

Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza działań szkoły. (Sprawozdania z działalności,
arkusze samooceny, dokumentacja szkolna, sprawozdania komisji przedmiotowych.)

4 lipca

Wydanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw

20 sierpnia
26-27 sierpnia

Wg planu wychowawców
(plany do 14 czerwca)
Dyrektor

pokój nauczycielski

Początek sesji egzaminów poprawkowych – MATURA 2019
Egzaminy poprawkowe

Komisje egzaminacyjne

30 sierpnia 2019 r. Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla
sesji czerwiec-lipiec 2019

OKE Poznań

30 sierpnia 2019 r. Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz OKE Poznań
termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji
czerwiec-lipiec 2019
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 zatwierdzono 29 sierpnia 2018

zatwierdzam
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