Kalendarz pracy w roku szkolnym 2017/2018
31.08.2017 r.
(czw.)
01.09.2017 r.
(pt.)
04.09.2017 r.
(pn.)

10.00

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2017/2018

10.00

Zebranie liderów zespołu OK z ekspertem – ustalenie zasad współpracy
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – OK (ocenianie kształtujące)
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – zmiany w szkolnictwie zawodowym
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Godz. 9.00 – klasy II, III, IV – sala gimnastyczna
Godz. 9.45 – Msza Święta, kościół NNMP, ul. Przyrynek 2
Godz.10.30 – klasy I – sala gimnastyczna
Klasy I – zebrania z rodzicami (wybór „trójek klasowych”). Spotkanie
dyrektora szkoły z rodzicami oraz wychowawcami na sali gimnastycznej.
Zebrania z rodzicami II, III, IV (wybór „trójek klasowych”).
Przekazanie przez wychowawców informacji o zebraniu Rady Rodziców
w dniu 18.09.2017 r. godz. 17.30.

11.00
–

17.30
11.09.2017 r.
(pn.)
18.30

25.09.2017 r.
(pn.)

18.00

14.10.2017 r.
(sob.)

13.00

16.10.2017 r.
(pn.)

10.00

30.10.2017 r.
(pn.)

14.30

17.30
01.11.2017 r.
(śr.)
10.11.2017 r.
(pt.)
17.11.2017 r.
(pt.)
17.11.2017 r.
(pt.)
18.11.2017 r.
(sob.)

–
godz. do
ustalenia

Zebranie Rady Rodziców.
Wybór członków prezydium Rady Rodziców.
Zebranie Rady Rodziców.
Zaopiniowanie planu pracy szkoły.
Omówienie spraw związanych z uroczystością Jubileuszu Szkoły.
Omówienie spraw związanych z sobotnimi warsztatami rysunku i kompozycji.
Uroczysta akademia z okazji Jubileuszu Szkoły.
Zjazd Absolwentów.
Uroczysta akademia z okazji Jubileuszu Szkoły oraz Święta Edukacji
Narodowej.
Ślubowanie klas I.
Rada Pedagogiczna
Omówienie wyników egzaminów maturalnych oraz zawodowych za 2017 r. –
analiza ilościowa i jakościowa. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.
Zatwierdzenie zmian w Statucie.
Zebrania z rodzicami wszystkich klas.
Dzień otwarty. Obecni wszyscy nauczyciele.
1 listopada – dzień wolny od zajęć.
Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości.

12.00

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach IV.

15.30

Zespół wychowawczy.
Przewidywane oceny śródroczne w klasach IV.

9.00

Eliminacje szkolne XXXI OWiUB

20.11.2017 r.
(pn.)

17.30

Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III, IV (obecni wszyscy nauczyciele).
W klasach IV wychowawcy przygotowują pisemną informację
o przewidywanych ocenach śródrocznych.

14.12.2017 r.
(czw.)

12.00

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV.

12.00

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach I, II i III.
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas IV.
Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
Rada Pedagogiczna
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji dla klas IV.
Przedstawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach I, II, III.
Zatwierdzenie budżetu szkoły.

15.12.2017 r.
(pt.)

18.12.2017 r.
(pn.)

14.30

14.30

18.12.2017 r.
(pn.)
23 ÷
31.12.2017 r.
01.01.2018 r.
(pn.)

17.30

Zebranie z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele), informacja
o przewidywanych ocenach śródrocznych w klasach I, II, III.
Koniec I półrocza dla kl. IV – zebrania z rodzicami.

07.10

Zmiana planu lekcji dla klas IV

–

Zimowa przerwa świąteczna.

–

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć.

10.01.2018 r.
(śr.)

–

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla klasy
IV a.
Kwalifikacja B.27 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją
sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Poprawki dla klas technik budownictwa:
B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych lub lekcje skrócone.

10.01.2018 r.
(śr.)

12.00

11.01.2018 r.
(czw.)

–

13.30

12.01.2018 r.
(pt.)

15.30

17.30
15 ÷
28.01.2018 r.

–

17 ÷
20.01.2018 r.
(śr. ÷sob.)

–

10.02.2018 r.
luty/marzec

20.00
–

luty/marzec

–

03.03.2018 r.
(sob.)
17.03.2018 r.
(sob.)
23.03.2018 r.
(pt.)

–

26.03.2017
(pn.)

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I, II, III.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna dla klas IV.
Kwalifikacja B.27 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją
sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Kwalifikacja B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Rada Pedagogiczna.
Klasyfikacja dla klas I, II, III.
Rada Pedagogiczna.
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji dla klas I, II, III.
Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Sprawy organizacyjne w II półroczu.
Koniec I półrocza dla kl. I, II, III.
Zmiana planu lekcji od 15.01.2018 r. w klasach I, II i III
Zebrania z rodzicami. Obecni wszyscy nauczyciele.
W klasach I, II, III informacja o uzyskanych wynikach śródrocznych.
Ferie zimowe.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla
klas IV – technik budownictwa.
Kwalifikacja B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej (19.01.2018 r. – pt.).
Studniówka – bal klas maturalnych.
Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2018 r.
W klasach IV wychowawcy decydują, czy robią zebranie czy przygotowują
i przekazują rodzicom w formie pisemnej informację o frekwencji i wynikach
w nauce (kartki w dzienniczkach uczniów z ocenami podpisują rodzice,
a wychowawca sprawdza podpis). W przypadku uczniów, których oceny
wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje
spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.
Okręgowe zawody Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

10.30

Spotkanie informacyjne dla gimnazjalistów i ich rodziców.

12.00

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV.

14.30
17.30

Rada Pedagogiczna.
Przewidywane oceny roczne w klasach IV.
Zebrania z rodzicami. Obecni wszyscy nauczyciele.
W klasach IV informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

W klasach I, II, III informacjach o uzyskanych ocenach cząstkowych
i frekwencji.
29.03÷03.04.
2018 r.
14÷18.04.
2018 r.
14.04.2018 r.
(sob.)
19.04.2018 r.
(czw.)

–

Wiosenna przerwa świąteczna.

–

Zawody centralne podczas Finału Centralnego w Zielonej Górze

10.30
14.30
14.30

23.04.2018 r.
(pn.)

17.30

24 ÷ 25.04.
2018 r.

–

24 ÷ 25.04.
2018 r. (śr.)

12.00

27.04.2018 r.
(pt.)

godzina do
ustalenia

27.04.2018 r.

Spotkanie informacyjne dla gimnazjalistów.
Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna dla klasach IV.
Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas IV.
Zebrania z rodzicami. Obecni wszyscy nauczyciele.
W klasach IV informacja o ocenach rocznych.
W klasach I, II, III informacja o uzyskanych ocenach cząstkowych i frekwencji.
Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych klas IV.
Kontrola dokumentacji przez Dyrektora szkoły.
Drukowanie świadectw.
Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
Zakończenie roku szkolnego klas IV.
Uroczyste pożegnanie abiturientów.
Sala gimnastyczna.
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach I, II, III. Wychowawcy
przekazują informację o zebraniach z rodzicami (przez
e-dziennik/ w dzienniczkach ucznia).

(przed
praktykami
zawodowymi)

12.00

30.04.2018 r.
01.05.2018 r.
(wt.)
02.05.2018 r.
(śr.)
03.05.2018 r.
(czw.)
04.05.2018 r.
(pt.)
07.05.2018 r.
(pn.)
08.05.2018 r.
(wt.)
maj 2018 r.

–

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

–

Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć.

–

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

–

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć.

09.05.2018 r.
(śr.)

07.05÷01.06.

Egzamin maturalny z j. polskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzamin maturalny z matematyki.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzamin maturalny z j. angielskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzaminy maturalne.
Rada Pedagogiczna – przedstawienie przewidywanych ocen rocznych
w klasach I, II, III.
Szkolenie z procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
Zebranie z rodzicami – obecni wszyscy nauczyciele.
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I, II, III.
Praktyka zawodowa klas III a – technik urządzeń sanitarnych (4 tygodnie).

07÷18.05.

Praktyka zawodowa klas II b, c, d, e, f – technik budownictwa (2 tygodnie).

07÷18.05.

Praktyka zawodowa klas III b, c, d, e, f – technik budownictwa (2 tygodnie).

9.00
9.00
9.00
wg CKE
14.30

17.30

maj 2018 r.

31.05.2018 r.
(czw.)
01.06.2018 r.
(pt.)
13.06.2018 r.
(śr.)
15.06.2018 r.

–

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć.

–

Dzień dziecka – wolny od zajęć dydaktycznych.

12.00

Wystawienie ocen rocznych w klasach I, II, III.

14.30

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas I, II, III.

(pt.)
19.06.2018 r.
(wt.)
Czerwiec
2017
19.06 ÷
21.06. 2018
r.
20 ÷ 21.06.
2018 r.
22.06.2018 r.
(pt.)

8.00÷14.00
14.30
wg CKE
–
do
godz.11.00
9.30

22.06.2018 r.

12.00

22.06÷04.07.
2018 r.

wg CKE

26.06.2018 r.

wg CKE

sierpień
2018 r.

wg CKE

sierpień
2018 r.

wg
terminarza
szkolnego

30.08.2018 r.

10.00

31.08.2018 r.

10.00

Egzamin zawodowy.
Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie wyników klasyfikacji dla klas I, II, III.
Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas II, III technik
budownictwa i klas II i III technik urządzeń sanitarnych.
Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III.
Kontrola dokumentacji przez wicedyrektorów.
Drukowanie świadectw.
Złożenie świadectw i nagród do podpisu u dyrektora szkoły.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Rada Pedagogiczna – plenarna
Sprawozdania z prac zespołów ewaluacyjnych, komisji przedmiotowych oraz
przedstawienie wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny.
Sprawozdanie oraz wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego za rok
szkolny 2017/2018.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa – dla
klas II z kwalifikacji
B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
oraz dla klas II a i III a z kwalifikacji:
B.08 – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci
komunalnych
B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji
sanitarnych
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa – dla
klas III z kwalifikacji
B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Egzaminy maturalne – w terminie poprawkowym
Egzaminy poprawkowe.
Rada Pedagogiczna
Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych.
Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2018/2019.
Uzupełnienie dokumentacji szkolnej.
Drukowanie świadectw dla uczniów po egzaminach poprawkowych.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 10.01.2018 r. – egzaminy zawodowe dla klas IV – dzień wolny lub lekcje skrócone
 11.01.2018 r. – egzaminy zawodowe dla klas IV
 30.04.2018 r. – przed „majówką”
 02.05.2018 – po 01.05. i przed 03.05.2018 r.
 04, 07 i 08.05.2018 r. – egzaminy maturalne (j. polski, matematyka, j. angielski)
 01.06.2018 r. – po Bożym Ciele
 dwa – trzy dni przeznaczone na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (terminy
do uzgodnienia)
Uwaga
Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.
Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
nr 04/08/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r.

