KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego
2017/2018
II PÓŁROCZE

Daty stałe:
Ferie zimowe: od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.
II półrocze: od 12.02.2018 r. do 22.06.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: od 29.03.2018 r. do 3.04.2018 r.
Koniec rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22.06.2018 r.
Ferie letnie: od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :
30.04.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.
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Lp.

Termin

Zadanie
LUTY
Początek nauki w II semestrze 2017/2018.

1.

12 luty 2018 r.

2.

15 luty 2018 r. godz. 1545

3.

luty 2018 r.

4.

do 26 lutego 2018 r.

5.

do 28 lutego 2018 r.

Wydanie uczniom klas trzecich banku pytań
do części ustnej egzaminu czeladniczego
oraz omówienie przebiegu egzaminu.

6.

do 28 lutego 2018 r.

Przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły
na rok szkolny 2018/2019 na stronie
internetowej.

7.

od 28 lutego do 2 marca 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne.

Szkolenie Rady Pedagogicznej:
Zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Przygotowanie oferty edukacyjnej szkoły
na rok szkolny 2018/2019.
Opracowanie Regulaminu rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019 dla poszczególnych
typów szkół.

internetowej szkoły.
MARZEC
8.

marzec 2018 r.

Analiza frekwencji i działań podjętych
przez wychowawców oddziałów ( Zespół Wychowawców).
Powołanie zespołu koordynującego
nabór uczniów do klas pierwszych.

9.

4 marca 2018 r.

Młodzieżowy Festiwal Rzemiosła
oraz XXI Mistrzostwa Fryzjerskie

10.

do 15 marca 2018 r.

Wprowadzenie oferty edukacyjnej
do systemu VULCAN.

11.

od 15 do 16 marca 2018 r.

Targi Edukacyjne

12.

23 marca 2018 r.

Zebrania śródokresowe z rodzicami/opiekunami
prawnymi uczniów wszystkich oddziałów:
klasy pierwsze - godz. 1730
klasy drugie i trzecie - godz. 1630

13.

od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

WIOSENNNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14.

do 30 marca 2018 r.

Sprawdzenie dokumentacji szkolnej
uczniów kończących naukę w bieżącym
roku szkolnym.
Przygotowanie aktualnych danych
do SIO, marzec 2018.

15.

do 30 marca 2018 r.

Termin złożenia prac konkursowych w II edycji
Wojewódzkiego Konkursu „ZAWÓD MOICH
MARZEŃ”.
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KWIECIEŃ
16.

9 kwietnia 2018 r.

Zorganizowanie dnia otwartego szkoły
dla uczniów gimnazjów i ich
rodziców/opiekunów prawnych.

17.

23 kwietnia 2018 r.

18.

kwiecień 2018 r.

Rozstrzygnięcie II edycji Wojewódzkiego
a
frekwencji
i podjętych
działań przez
Konkursu
o zawodach
„ZAWÓD
MOICH
wychowawców,
dokumentacja
MARZEŃ” – uroczysta gala. pedagogiczno –
wychowawcza szkoły (Zespół Wychowawców).
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
MAJ

19.

10 maja 2018 r.

Zorganizowanie dnia otwartego szkoły
= uczniów gimnazjów i ich
dla
rodziców/opiekunów prawnych.
.„
Rozdanie
uczniom Branżowej Szkoły
Rzemieślniczej I stopnia kartek na oceny
z praktycznej nauki zawodu.
Powołanie zastępcy Zespołu Nadzorującego
egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie oraz Zespół Nadzorujący egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

20.

do 15 maja 2018 r.

21.

do 18 maja 2018 r.

22.

maj 2018 r.

23.

do 23 maja 2018 r., do godz. 1000

24.

24 maja 2018 r., godz. 1615

Konsultacje z rodzicami, poinformowanie
rodziców o przewidywanych ocenach,
w tym o nieklasyfikowaniu, ocenach
niedostatecznych oraz ocenie z zachowania
na koniec roku szkolnego.

25.

do 30 maja 2018 r.

Wydanie uczniom klas trzecich wniosków
i zaświadczeń do egzaminu czeladniczego.

Przeprowadzenie próbnych egzaminów
zawodowych w klasach trzecich –
mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz, fryzjer.
Szkolenie na temat procedur egzaminu
potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie dla członków Zespołu
Nadzorującego.
Wystawienie propozycji ocen rocznych
w klasach szkoły branżowej, zasadniczej szkoły
zawodowej oraz technikum.

CZERWIEC
26.

maj/czerwiec 2018 r.

Przeprowadzenie testów diagnostycznych
w klasach drugich zasadniczej szkoły zawodowej
z przedmiotów zawodowych
oraz przedmiotów objętych tzw. Diagnozą
na wejście w klasach pierwszych.

27.

do 8 czerwca 2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów
prawnych o ocenach rocznych w roku szkolnym
2017/2018 – dziennik elektroniczny.
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28.

do 13 czerwca 2018, do godz. 12.00

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach
pierwszych szkoły branżowej i technikum
oraz w klasach drugich i trzecich zasadniczej
szkoły zawodowej.

29.

do 14 czerwca 2018 r.

30.

15 czerwca 2018 godz. 1535

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone
klasyfikacji rocznej klas I, II i III w Branżowej
Szkole Rzemieślniczej I stopnia oraz
Rzemieślniczym Technikum Wielozawodowym
im. Jana Kilińskiego w Lublinie:
wyniki klasyfikacji rocznej;
zasady wypisywania świadectw;
harmonogram uroczystości ukończenia
szkoły.

31.

19 czerwca 2018 r.

Etap pisemny: egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie dla uczniów zasadniczej
szkoły zawodowej, którzy kształcą się
w zawodzie sprzedawca.

32.

18 i 19 czerwca 2018 r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

33.

20 czerwca 2018 r. godz. 1630

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające
wyniki klasyfikacji rocznej
w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia
oraz w Rzemieślniczym Technikum
Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego
w Lublinie.

34.

do 21 czerwca 2018 r.

35.

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2017/2018.

36.

22 czerwca 2018 r. godz. 1200

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej:
podsumowanie pracy szkoły w roku
szkolnym 2017/2018;
złożenie sprawozdań z działalności
statutowej szkoły;
ustalenie terminarza egzaminów
poprawkowych.

Przygotowanie dokumentacji do klasyfikacji
klas pierwszych, drugich i trzecich
w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia
oraz Rzemieślniczym Technikum
Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego
w Lublinie:
Termin złożenia do kancelarii szkoły podań
o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości
i umiejętności lub egzaminu
klasyfikacyjnego.

Uczniowie składają w kancelarii szkoły
podania o przeprowadzenie egzaminu
poprawkowego.
Podpisywanie świadectw i dyplomów.
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37.

od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

FERIE LETNIE

38.

do 29 czerwca 2018 r.

Przygotowanie wymagań edukacyjnych
i zagadnień na egzaminy poprawkowe.

39.

do 29 czerwca 2018 r.

Składanie do dyrektora szkoły dokumentacji
dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny
2017/2018.

LIPIEC
40.

lipiec 2018 r.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.
SIERPIEŃ

41.

28 – 30 sierpnia 2018 r.

Egzaminy poprawkowe wg ustalonego
harmonogramu.

42.

od 31 sierpnia 2018 r.

Odbiór świadectwa potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.

43.

31 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

Spotkanie Rady Pedagogicznej:
sprawozdanie z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego
w roku szkolnym 2017/2018;
wyniki egzaminów poprawkowych;
podstawowe kierunki polityki
oświatowej państwa w roku
szkolnym 2018/2019;
sprawozdanie ze spotkania Lubelskiego
Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół;
powołanie zespołów przedmiotowych,
problemowo- zadaniowych oraz
szkolnych komisji;
przedstawienie tygodniowego rozkładu
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

44.

31 sierpnia 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
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