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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego
2018/2019
I PÓŁROCZE

Daty stałe:
I półrocze: od 03.09.2018 r. do 8.02.2019 r.
II półrocze: od 25.02.2019 r. do 21.06.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31.12.2018 r.
Ferie zimowe: od 11 .02.2019 r. do 24.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r
Koniec rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21.06.2019 r.
Ferie letnie: od 22.06.2018 r. do 31.08.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :



02.11.2018 r.
02.05.2019 r.
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Lp.

Termin

Zadanie
WRZESIEŃ

1.

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych
o terminie spotkania z rodzicami.

2.

od 3 września 2018 do 8 lutego 2019 r.

I semestr roku szkolnego 2018/2019.

3.

do 7 września 2018 r.

Uzupełnienie dokumentacji szkolnej
(dzienniki elektroniczne).

4.

do 7 września 2018 r.

Uzupełnienie dokumentacji szkolnej
wychowawcy oddziału.

5.

9 września 2018 r.

,,Święto chleba” – zaprezentowanie stoiska
szkoły.

6.

10 września 2018r.

7.

do 12 września 2018 r.

Zebrania organizacyjne z rodzicami /opiekunami
prawnymi uczniów wszystkich oddziałów:

klasy pierwsze godz. 1730

klasy drugie i trzecie godz. 1630
Przeprowadzenie ankiety socjologicznej w klasach
pierwszych.

8.

do 12 września 2018 r.

Aktualizacja danych w systemie SIO wg stanu
na 10.09.2018 r.

9.

14 września 2018 r. godz. 1545

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

10. do 14 września 2018 r.
11.

do 14 września 2018 r.

Wybory przedstawicieli samorządów klasowych.
Opracowanie ankiety socjologicznej
w klasach pierwszych.

12. do 17 września 2018 r.

Opracowanie Programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły.

13. wrzesień 2018 r.

Zapoznanie uczniów i rodziców klas trzecich
z procedurami organizowania i przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie oraz egzaminu czeladniczego.
Kiermasz podręczników w bibliotece szkolnej.

14. 19 września 2018 r.

Spotkanie Rady Rodziców.

15. do 21 września 2018 r.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych, tzw.
diagnozy wstępnej w klasach pierwszych:
 język polski
 matematyka
 język obcy nowożytny
Spotkania zespołów przedmiotowych.

16. do 24 września 2018 r.

Opracowanie Rocznego planu pracy szkoły
na rok szkolny 2018/2019.

2

17. do 24 września 2018 r.

Opracowanie:
 Planów pracy zespołów badawczych,
zespołów funkcjonujących w szkole.
 Planu doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok szkolny 2018/2019.
 Kalendarza imprez i uroczystości
szkolnych.

18.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

28 września 2018 r. godz. 1545

19. do 28 września 2018 r.

20. wrzesień 2018 r.

Opracowanie:
 Planów wynikowych/planów
dydaktycznych
z poszczególnych przedmiotów,
 Wymagań edukacyjnych z poszczególnych
przedmiotów.

Aktualizacja
danych w systemie SIO wg stanu
na 30 września 2018 r.
PAŹDZIERNIK

21. do 5 października 2018 r.

Opracowanie wyników testów diagnostycznych
w klasach objętych badaniem.

22. październik 2018 r.

 Uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

23. 12 października 2018 r.



Praca zespołów przedmiotowych, analiza
wyników diagnozy wstępnej w klasach
pierwszych, sformułowanie wniosków
do dalszej pracy.

24. do 15 października 2018 r.

Opracowanie aneksów do planów
wynikowych/planów dydaktycznych po
diagnozach na wejście.

25. październik 2018 r.

Spotkanie Zespołu Wychowawców:
 Analiza dokumentacji pedagogiczno –
wychowawczej szkoły.
 Kontynuacja działań związanych
z realizacją programu wychowawczego:
„Bądź bezpieczny na drodze”.
 Analiza wyników ankiety socjologicznej.
 Analiza frekwencji na zajęciach szkolnych
i praktycznych.
 Działania zmierzające do poprawy
bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły
i poza nią.
LISTOPAD

26. 12 listopada 2018 r.

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi:

klasy pierwsze godz. 1730

klasy drugie i trzecie godz. 1630

27. listopad 2018 r.

Praktyka zawodowa dla uczniów II klasy
technikum, którzy kształcą się w zawodzie technik
informatyk.
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GRUDZIEŃ
28. od 17 grudnia 2018 r.

Rozdanie uczniom Branżowej Szkoły
Rzemieślniczej I stopnia kartek na oceny
z praktycznej nauki zawodu.

29. grudzień 2018 r.

Zebranie od uczniów klas trzecich pisemnych
deklaracji przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

30. grudzień 2018 r.

Spotkanie Zespołu Wychowawców: analiza
realizacji Programu wychowawczo –
zawodu.zawodu.
praktycznej
nauki zawodu.
profilaktycznego z, działań
dotyczących
frekwencji
i bezpieczeństwa w szkole.

31. 23 – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ
32. 2 stycznia 2019 r.
33. do 3 stycznia 2019 r. do godz.1000
34. 4 stycznia 2019 r. godz. 1630

Pierwszy dzień nauki w nowym roku
kalendarzowym.
Wystawienie propozycji ocen sródrocznych
w dziennikach elektronicznych
 konsultacje z rodzicami.
 powiadomienie uczniów i
rodziców/opiekunów prawnych
o przewidywanych ocenach śródrocznych,
w tym o nieklasyfikowaniu, ocenach
niedostatecznych oraz ocenie z zachowania –
(dziennik elektroniczny/wiadomości).

LUTY
35. 1 luty 2019 r. do godz.

1000

Wystawienie ocen śródrocznych w dziennikach
elektronicznych.

36. 1 luty 2019 r.

Przygotowanie dokumentacji do posiedzenia
Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

37.

 Posiedzenie Klasyfikacyjnej Rady
Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna).

4 luty 2019 r. godz. 1630

38. 7 luty 2019 r. godz. 1545

Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej –
podsumowanie pracy szkoły w I półroczu:
 Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
śródrocznej w roku szkolnym 2018/2019.
 Sprawozdania z pracy szkoły
w poszczególnych obszarach.
 Wnioski ze sprawozdania nadzoru
pedagogicznego w I semestrze roku
szkolnego 2018/2019.

39. 8 luty 2019 r.

Śródroczne zebrania z rodzicami/opiekunami
prawnymi:

klasy pierwsze godz. 1715

klasy drugie i trzecie godz. 1615

Ferie zimowe.

40. od 11 do 24 lutego 2019 r.
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