
TERMINARZ PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 

DZIEŃ GODZ. DOTYCZY 

01.09.2015 /wtorek/  
Rozpoczęcie roku szkolnego kl. II, III, IV – godz.9.00,  kl. I – 

godz.10.00. Rada Pedagogiczna – szkoleniowa godz. 12.00 

14.09.2015 /poniedziałek/ 14.30 Rada pedagogiczna . 

 17.30 

Zebranie z rodzicami kl.1,2,3,4 

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kl.1 w sali gimnastyczne o 

godz.17.00, po spotkaniu z dyrektorem szkoły spotkanie w salach z 

wychowawcami).  

14.10.2015 /środa/ 10.00 
Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie 

klas I – 10.00. Zapraszamy wszystkich nauczyciele na uroczystość. 

26.10.2015 /poniedziałek/ 14.30 Rada Pedagogiczna. 

26.10.2015 /poniedziałek/  

 Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek 

wypisania ocen cząstkowych uczniów,  przekazują w formie 

pisemnej rodzicom informację na temat frekwencji wyników w 

nauce (kartki w dzienniczkach uczniów z ocenami mają podpisać 

rodzice i 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. 

12.11.2015/czwartek/  Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości 

13.11.2015/piątek/ do 12.30 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach IV. 

16.11.2015 /poniedziałek/ 15.30 Rada Pedagogiczna. Zagrożenia w kl.IV 

16.11.2015 /poniedziałek/ 17.30 

Zebranie z rodzicami dla  kl. I, II, III, IV— (obecni wszyscy 

nauczyciele) informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych 

w klasach IV.                                          

10.12.2015 /czwartek/ do 12.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV. 

11.12.2015 /piątek/ do 12.30 
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach I, II, 

III. 

11.12.2015 /piątek/ 13.30 Rada pedagogiczna / klasyfikacja kl. IV. 

14.12.2015/poniedziałek/ 14.30 

Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. IV  i budżet 

szkoły, oceny przewidywane w kl. I, II, III (zagrożenia) Szkolenie z 

procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. 

14.12.2015 /poniedziałek/ 17.30 

Zebranie z rodzicami (obecni wszyscy nauczyciele) informacja o 

przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. I, II, III.  

Koniec I półrocza dla  kl. IV- wywiadówka.                                        

14.12.2015 /poniedziałek/  Zmiana planu  lekcji dla wszystkich klas. 

23.12.2016-31.12.2016  Zimowa przerwa świąteczna. 

14.01.2016 /czwartek/ 
10.00-11.00 

12.00-13.00 

14.00- 15.00 

Egzamin z kwalifikacji dla klas IVa,b,c,d,e,f ( klasy IV nie mają w 

tym dniu zajęć dydaktycznych) 

15.01.2016 /piątek/   13.00-16.00 
Egzamin z kwalifikacji dla  4a i 19 uczniów technik. Budownictwa 

( sala 59)uczniowie zdający egzamin nie maja zajęć dydaktycznych 

16.01.2016 / sobota/ 20.00 Studniówka - bal klas maturalnych. 

15.01.2016 /piątek/ 12.30 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I, II, III 

18.01.2016/poniedziałek/ 14.30 Rada klasyfikacyjna dla kl. I, II, III 

20.01.2016 
9.00-12.00 

15.00- 18.00 

Egzamin z kwalifikacji dla klas IVb,c,d,e,f( dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych dla klas 1,2,3,4 

20.01.2016/środa/. 12.30 
Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji 

śródrocznej w kl..I, II, III. Sprawy organizacyjne w II półroczu. 

25.01.2016 17.30 
Koniec I półrocza dla kl .I, II, III – WYWIADÓWKA (obecni 

wszyscy nauczyciele).  Dzień otwarty  w klasach IV 

25.01.2016  Zmiana planu lekcji dla wszystkich klas. 

01.02.2016 -14.02.2016  Ferie zimowe. 

25,27,28.02.2016               EXPO- w Pałacu Kultury. 



05.03.2016/sobota/             Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

11.03.2016/piątek/ 14.30 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV. 

14.03.2016 /poniedziałek 15.30 Rada pedagogiczna 

14.03.2016 /poniedziałek/ 17.30 

Dzień otwarty dla klas I, II, III. Zebranie z rodzicami w klasach IV 

— (obecni wszyscy nauczyciele) informacja o przewidywanych 

ocenach rocznych w klasach IV  .                                        

18.03.2016/piątek/              Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - wyniki 

24.03-29.03.2016  Wiosenna przerwa świąteczna. 

12.03.2016/sobota/            

23.04.2016/sobota/ 

11.00 

11.00 
Spotkanie informacyjne dla gimnazjalistów. 

15.04.2016 /piątek/ do 12.30 Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych. 

15-16.04.2016  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – etap centralny 

18.04.2016 /poniedziałek/ 14.30 
Rada klasyfikacyjna kl. IV; Szkolenie z procedur przeprowadzenia 

egzaminów maturalnych. 

18.04.2016 /poniedziałek 

Uwaga! 

Informacja 

dla klas 

1,2,3 

Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas 1,2,3 mają 

obowiązek wypisania ocen cząstkowych uczniów,  przekazują w 

formie pisemnej rodzicom informację na temat frekwencji wyników 

w nauce (kartki w dzienniczkach uczniów z ocenami mają podpisać 

rodzice i 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. 

19.04.2016 /wtorek/ 14.30 Rada zatwierdzająca dla kl. IV 

19-21.04.2016   

Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych klas IV. 

Kontrola dokumentacji przez Dyrektora szkoły. Drukowanie 

świadectw.  

21.04.2016/czwartek/ 
Do 

godz.12.00 
Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły. 

29.04.2016 /piątek/      Zakończenie roku szkolnego dla klas IV. Sala gimnastyczna. 

2 - 27.05.2016                Praktyka zawodowa klas III – tech. urządzeń sanitarnych 

 2-13.05.2016  Praktyka zawodowa klas II – tech. budownictwa 

 2 -13.05.2016  Praktyka zawodowa klas III – tech. budownictwa 

Uczniowie po odbyciu praktyki zawodowej w ciągu 7 dni dostarczają wypełnione i z wpisaną oceną  

,,Dzienniczki praktyk” do kierownika kształcenia praktycznego p. G.Grabska. 

 Klasa 3a oddaje dzienniczki do dnia 27.05.2016 

 4- 27.05.2016 wg CKE Egzaminy maturalne. 

25.05.2016 /środa/ do 15.30 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach I , II, III        

30.05.2016 /poniedziałek/ 14..30 

Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Przewidywane oceny roczne w klasach I, II, III 

30.05.2016 /poniedziałek/  17.30 
Zebranie z rodzicami — (obecni wszyscy nauczyciele) informacja o 

przewidywanych ocenach rocznych w klasach I, II, III                                          

15.06.2016 /środa/ do 12.00 Wystawienie ocen rocznych w klasach I, II, III. 

16.06.2016 /czwartek/ 13.30 Rada klasyfikacyjna. 

20-21.06.2016 Wg CKE Egzaminy  zawodowe (absolwenci) 

17.06.2016 / piątek/  Egzamin z kwalifikacji dla klas II, III – etap pisemny 

20.06.2016 / poniedziałek/ 12.30 Rada zatwierdzająca. Sprawozdania z komisji przedmiotowych. 

23.06.2016 / czwartek/ wg CKE Egzamin z kwalifikacji dla klas II, III – etap praktyczny/3h/ 

21 - 22.06.2016 

 
 

Uzupełnienie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych kl. I, II, III. 

Kontrola dokumentacji przez wicedyrektorów. 

 Drukowanie świadectw. 

23.06.2016 /czwartek/ do 11.00 Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły. 

24.06.2016 /piątek/ 9.00 Zakończenie roku szkolnego. 

24.06.2016 /piątek/         11.30 
Rada pedagogiczna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych 

oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/ 

22.08.2016 /poniedziałek/ wg CKE Egzaminy maturalne- w terminie poprawkowym. 



22-26.08.2016  Egzaminy poprawkowe 

30.08.2016/wtorek/ 10.00 Rada pedagogiczna 

31.08.2016 /środa/ 10.00 Rada pedagogiczna i praca w komisjach przedmiotowych. 

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły. 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

1.  20.01.2016r. /piątek/ -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

2.  02.05.2016 /poniedziałek/  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;  

     

3.  4, 5, 6.05.2016  – egzaminy maturalne 

4.  27.05.2016r. /piątek/ -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( Boże Ciało 26.052016) 

5.  17.06.2016r. -  Egzaminy z kwalifikacji zawodowych klasy II i III 

6.  23.06.2016r. - Egzaminy z kwalifikacji zawodowych klasy II i III 

 

 

 

 

 

 


