
TERMINARZ SZKOŁY MŁODZIEŻOWEJ  

 

semestr I  

 

roku szkolnego 2018/2019 
 

 

l.p. 

 

termin 

 

 zadania 

 

uwagi 

 

 

1.  03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 

 

2.  10.09.2018 Pierwsze zebrania z rodzicami dla uczniów 

klas I 

godz. 17.00 dla klas I 

 

 

3.  17.09.2018 zebrania z rodzicami dla uczniów klas 

pozostałych 

godz. 17.00  

4.  10.09.2018 Spotkanie zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów klas II, III i IVTc 

godz. 15.15 

w spotkaniu uczestniczą 

nauczyciele uczący w 

poszczególnych klasach  

5.  17.09.2018  Spotkanie zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów klas I 

godz. 15.15 

w spotkaniu uczestniczą 

nauczyciele uczący w 

poszczególnych klasach 

6.  20.11.2018 Poinformowanie o propozycjach ocen 

niedostatecznych i nie klasyfikacjach za  

semestr I dla klasy IVTc 

 

7.  do 06.12.2018 Poinformowanie o propozycjach ocen 

semestralnych i ocenia zachowania dla 

klasy IVTc 

 

8.  10.12.2018 obowiązkowe zebranie rodziców, 

poinformowanie o proponowanych 

ocenach semestralnych. 

godz. 17:00 

w tym dniu obecni są 

wszyscy nauczyciele uczący  

w klasie w celu umożliwienia 

spotkań z rodzicami 

9.  do 19.12.2018 Wystawienie ocen semestralnych dla klasy 

i oceny z zachowania IV Tc 

 

10.  20.12.2018 Rada klasyfikacyjna dla klasy IV Tc godz. 10.35 w pokoju 

nauczycielskim  

11.  23-31 grudnia 

2018r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

12.   

od    09 .01.2019 

 

pobranie kart ocen na zajęcia praktyczne- 

dotyczy uczniów zatrudnionych jako 

pracownicy młodociani 

kierownik szkolenia 

praktycznego przekazuje druki 

wychowawcom  klas 



13.   

do    21 .12.2018 

przypomnienie uczniom kryteriów ocen z 

zachowania- przygotowanie uczniów do 

samooceny 

proszę przeanalizować udział 

uczniów swojej klasy w 

różnego rodzaju formach 

edukacyjno-wychowawczych. 

14.   

do    18 .01.2019 

dostarczenie przez uczniów klas branżowej 

szkoły  ocen za zajęcia praktyczne 

dotyczy uczniów zatrudnionych jako 

pracownicy młodociani 

  

do wychowawców klas 

15.   

do    21 .12.2018 

 

 

poinformowanie o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych                                    

i nieklasyfikacjach z przedmiotów 

Wychowawca zobowiązany 

jest przekazać tą informację 

rodzicom lub opiekunom 

prawnym. 

16.   

do  11.01.2019 

poinformowanie o przewidywanych 

ocenach semestralnych ze wszystkich 

przedmiotów. 
 

  

17.   

do 11.01.2019 

Przygotowanie przez wychowawców 

proponowanej oceny z zachowania po 

uwzględnieniu samooceny ucznia i 

propozycji uczących nauczycieli 

 

18.   

 

14.01.2019 

poniedziałek 

obowiązkowe zebranie rodziców, 

poinformowanie o proponowanych 

ocenach semestralnych. 

 

godz. 17:00 

w tym dniu obecni są 

wszyscy nauczyciele uczący 

w celu umożliwienia spotkań 

z rodzicami 

19.   

do  25 .01.2019 

omówienie ocen z zachowania z 

wicedyrektor W. Blok 

wychowawcy klas 

20.  do    25 .01.2019 wystawienie ocen semestralnych w pełnym 

brzmieniu 

nauczyciel przedmiotu 

21.   28 .01.2019  dostarczenie wypełnionych arkuszy 

klasyfikacyjnych do wicedyrektor W. Blok 

wychowawcy klas 

22.  28.01.2019 klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna  godz. 14:30  

23.  28-29.01.2019 Zespoły podsumowujące IPET 

24.  11.02.2019-

24.02.2019  

ferie zimowe  

      25. Terminarz spotkań  

z rodzicami na  

I semestr 

 

 

 

10.09.2018 godz. 17.00 zebranie dla 

rodziców klas I- spotkanie z dyrekcją 
szkoły w auli 

 
 

17.09.2018r. (poniedziałek) – godz. 
17:00 dla rodziców pozostałych klas  

 
 

 

Obowiązkowe- spotkania 
informacyjne o 
wewnątrzszkolnym systemie 
oceniania, pracy dydaktyczno–
wychowawczo - opiekuńczej 
szkoły, terminach spotkań w 
ciągu roku szkolnego, sprawy 
organizacyjne. 

 

PAŹDZIERNIK 2018 WYCHOWAWCY 

ORGANIZUJĄ W MIARĘ 

POTRZEB 

12.11.2018 (poniedziałek)- godz. 17:00 

 

Obowiązkowe- spotkanie 
informacyjne na temat ocen, 
frekwencji, uwag.  
Pozostali nauczyciele 



dyżurują w pokoju 
nauczycielskim. 

 

10.12.2018- TYLKO  DLA  RODZICÓW 

UCZNIÓW KLASY IV  TC godz. 17.00 

obowiązkowe zebranie 

rodziców, poinformowanie 

o proponowanych ocenach 

semestralnych. Nauczyciele 

uczący w tej klasie dyżurują 

w pokoju nauczycielskim 

14.01.2019 (poniedziałek)- godz. 17:00 - obowiązkowe dla rodziców  
wszystkich klas, 
poinformowanie o 
przewidywanych ocenach 
semestralnych i ocenie                       
z zachowania  

Pozostali nauczyciele dyżurują 

w pokoju nauczycielskim 

 


