RAMOWY TERMINARZ PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W OLEŚNICY
2017/2018 (OKRES/SEMESTR II - od 29.01.2018 r.)
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy w okresie/semestrze I

5.02.2018 r. (poniedziałek), godz.15.00

2.

Zebranie wychowawców klas I

8.02.2018 r. (czwartek), godz. 15.00

Miejsce / uwagi
s.117

3.

Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin w sesji czerwiec - lipiec

16.02.2018 r. (piątek) - do godz. 15.30

W przypadku przesłania deklaracji
pocztą liczy się data stempla pocztowego - najpóźniej 18.02.2018 r.

4.

Zebranie komisji przedmiotowych – godzina „0”

22.03.2018 r. (czwartek), godz. 15.00

s. 117
Ostatnia wywiadówka dla klas
końcowych Technikum. Dla
rodziców wybranych klas przed
wywiadówką odbędzie się
spotkanie w Auli szkolnej

5.

Wywiadówki – zebrania z rodzicami

22.03.2018 r. (czwartek), godz. 16.30

6.

Przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć

29.03.-03.04.2018 r.

7.

Zebranie SZE – matura (omówienie procedur egzaminacyjnych)

4.04.2018 r. (środa), godz. 15.00

8.

Ostatni zjazd w klasie maturalnej Szkoły dla Dorosłych

7-8.04.2018 r.

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej – dopuszczenie do egzaminów semestralnych w 8.04.2018 r. (niedziela) godz. 10.25
klasie maturalnej Szkoły dla Dorosłych

10.

Sesja egzaminacyjna dla klas maturalnych Szkoły dla Dorosłych

9–11.04.2018 r.

-

11.

Zebranie wychowawców

11.04.2018 r. (środa), godz.15.00

-

12.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

11.04.2018 r. (środa), godz.16.00 -17.00

-

13.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

kwiecień

Aula
s. 117

Dokładny termin zostanie ustalony
w późniejszym czasie

14.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych

23.04.2018 r. (poniedziałek), godz. 15.00

15.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasy maturalne szkół dla
młodzieży i Szkoły dla Dorosłych (szkoła zaoczna)

24.04.2018 r. (wtorek), godz. 15.00

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły

kwiecień

17.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkół średnich

27.04.2018 r. (piątek), godz. 9.00

18.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

30.04.2018 r. (poniedziałek)

19.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

2.05.2018 r. (środa)

20.

Ustne egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych

od 5 maja

21.

Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego

od 9 maja

Pisemne egzaminy maturalne

4 – 17.05.2018 r.

22.

23.

Dzień
4.05.2018 r. (piątek)
7.05.2018 r. (poniedziałek)
8.05.2018 r. (wtorek)
9.05.2018 r. (środa)
10.05.2018 r. (czwartek)
11.05.2018 r. (piątek)
14.05.2018 r. (poniedziałek)
15.05.2018 r. (wtorek)

j. polski
matematyka
j. angielski
matematyka
biologia
wos
fizyka
j. niemiecki

16.05.2018 r. (środa)

chemia

17.05.2018 r. (czwartek)

j. rosyjski

-

Szczegółowy harmonogram
zostanie ogłoszony 4 marca (tablica
ogłoszeń maturalnych - biblioteka).
Szczegółowy harmonogram
zostanie ogłoszony 4 marca (tablica
ogłoszeń maturalnych - biblioteka).
-

Godz. 14.00
j. polski

rozszerzony
-----------------

j. angielski
filozofia
historia sztuki
informatyka
geografia
j. niemiecki

podstawowy i rozszerzony historia

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole

Aula
Dokładny termin zostanie ustalony
w późniejszym czasie

16.

EGZAMINY PISEMNE
Godz. 9.00
podstawowy
podstawowy
podstawowy
rozszerzony
podstawowy i rozszerzony
podstawowy i rozszerzony
podstawowy i rozszerzony
podstawowy

-

rozszerzony
Podane godziny są godzinami
podstawowy i rozszerzony rozpoczęcia egzaminu. Zdający są
zobowiązani stawić się w holu
podstawowy i rozszerzony szkoły 45 min. przed egzaminem
podstawowy i rozszerzony
podstawowy i rozszerzony
rozszerzony
podstawowy i rozszerzony

podstawowy j. rosyjski
8.05.2018 r. (wtorek)

rozszerzony
-

24.

Zebranie komisji przedmiotowych – godzina „0”

17.05.2018 r. (czwartek), godz. 15.00

p.117
Ostatnia wywiadówka w roku
szkolnym. Przed wywiadówką
odbędzie się spotkanie rodziców
wybranych klas w Auli szkolnej

25.

Wywiadówki – zebrania z rodzicami:

17.05.2018 r. (czwartek), godz. 16.30

26.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

1.06.2018 r. (piątek)

27.

Terminy dodatkowe egzaminu maturalnego:
- ustny język polski i język obcy nowożytny
- pisemny

4 - 9.06.2018 r.
4 - 14.06.2018 r.

28.

Zebranie wychowawców

5.06.2018 r. (wtorek) godz. 15.00

-

29.

Konsultacje nauczycieli dla rodziców

5.06.2018 r. (wtorek), godz. 16.00 –17.00

-

30.

Ostatni zjazd w Szkole dla Dorosłych

9-10.06.2018 r. (sobota – niedziela)

-

31.

Zebranie Rady Pedagogicznej – dopuszczenie słuchaczy do egzaminów
semestralnych (semestry promocyjne)

10.06.2018 r. (niedziela)

-

32.

Sesja egzaminacyjna dla semestrów promocyjnych Szkoły dla Dorosłych

11-13.06. 2018 r.

-

33.

Szkoleniowe zebranie PZE – egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie

12.06.2018 r. (wtorek), godz. 15.00

-

34.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w najwyższych programowo
klasach ZSZ nr 1 i wszystkich klasach promocyjnych

15.06.2018 r. (piątek)

-

35.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasy promocyjne i III ZSZ nr 1)

18.06.2018 r. (poniedziałek), godz.15.00

-

36.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

37.

- egzamin pisemny (wszystkie kwalifikacje)
- egzamin praktyczny - technik spedytor (kwalifikacje A.28 i A.29)
- egzamin praktyczny - pozostałe kwalifikacje

19.06.2018 r. (wtorek), godz. 10.00 – 14.00
26.06.2018 r. (wtorek)
22.06. – 4.07. 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2018 r. (piątek), godz. 9.00

Szczegółowe informacje na stronie
OKE w pierwszym tygodniu
czerwca.

Zdający obowiązani są przybyć na
45 minut przed egzaminem. Szczegółowy harmonogram egzaminów
zostanie ogłoszony w kwietniu.
UWAGA: egzaminy praktyczne odbędą się także w sobotę i niedzielę.
-

38.

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy w roku 2017/2018

22.06.2018 r. (piątek), godz. 11.30

-

39.

Termin złożenia przez nauczycieli i wychowawców poprawnie wypełnionej
dokumentacji przebiegu nauczania za rok 2017/2018

29.06.2018 r. (piątek)

-

40.

Wakacje

od 23.06.2018 r.

41.

Odbiór świadectw dojrzałości

3.07.2018 r. (wtorek),

42.

Poprawkowe pisemne egzaminy maturalne

21.08.2018 r. (wtorek), godz. 9.00

43.

Poprawkowe ustne egzaminy maturalne

21-22.08.2018 r., od godz. 9.00

44.

Egzaminy poprawkowe - szkoła dla młodzieży

29 - 30.08.2018 r., godz.9.00

45.

Egzaminy poprawkowe dla słuchaczy SdD

30.08.2018 r. (czwartek), godz. 13.00

46.

Odbiór dyplomów i świadectw zawodowych (sesja czerwiec – lipiec)

31.08.2018 r. (piątek)


Ok. godz. 12.00 (termin może ulec
zmianie)
Informacja o miejscu egzaminu
pisemnego i terminach egzaminów
ustnych zostanie umieszczona na
stronie internetowej OKE do dnia
10.08.2018 r. Harmonogram
egzaminów ustnych zostanie ogłoszony w szkole do 10.08.2018 r.
Zapoznanie z planem egzaminów –
29.08.18 r, godz. 9.00 w auli
szkolnej – obecność wszystkich
zdających obowiązkowa.
ok. godz. 12.00 (termin może ulec
zmianie)

