
TERMINARZ 

 II SEMESTRU  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
 

 

l.p. 

 

termin 

 

 zadania 

 

uwagi 

 

 

1.  28.01.2019 rozpoczęcie  II semestru 

 

 

2.  11.02-22.02.2019 ferie zimowe  

3.   28 .02.2019 analityczna Rada Pedagogiczna za                          

I semestr  

 

4.  10,11 i 12 kwietnia 2019 

godz. 12.00 

rekolekcje wielkopostne dla uczniów 

chodzących na religię 

 

pozostali uczniowie mają 

zajęcia zgodnie ze swoim   

planem lekcji 

5.  18.04-23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna  

6.  02.05.2019 

 

06 i 07.05.2019 

 

18.06.2018 

 

 

20.06.2019 

 

 

 

 

 

 

dzień wolny od zajęć 

 

dni wolne od zajęć- matury 

 

dzień wolny od zajęć- egzaminy 

zawodowe 

 

Boże Ciało 

 

 

 

 

KLASA MATURALNA 
7.  do 06.03.2019 Propozycje ocen niedostatecznych                             

i nieklasyfikacji. 

 

WYCHOWAWCA INFORMUJE 

RODZICÓW 

 

 

8.  do 03.04.2019 Propozycje ocen końcowych, przygotowanie 

przez wychowawcę klasy proponowanych 

ocen z zachowania ( po uwzględnieniu 

samooceny ucznia i uczących w klasie 

nauczycieli) 

 

9.  03.04.219 Zebranie rodziców i poinformowanie                     

o przewidywanych ocenach  końcowych. 

 godz. 17.00 

10.  do 17.04.2019 Wystawienie ocen w pełnym brzmieniu. 

 

 

11.  24.04.2019  Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki 

klasyfikacji dla IV klasy maturalnej- szkoła 

młodzieżowa 

 



12.  26.04.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019 

 ok. godz. 14.00 aula szkoły 

POZOSTAŁE KLASY 
13.  26.04.2019 Propozycje ocen niedostatecznych                             

i nieklasyfikacji. 

 

WYCHOWAWCY INFORMUJĄ 

RODZICÓW 

 

14.  do 30.05.2019 Dostarczenie ocen za zajęcia praktyczne Dotyczy uczniów-

PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 

15.  31.05.2019 Propozycje ocen końcowo rocznych, 

przygotowanie przez wychowawców klas 

proponowanych ocen z zachowania ( po 

uwzględnieniu samooceny ucznia i uczących 

w klasie nauczycieli)  

dostarczenie ocen za zajęcia 

praktyczne 

16.  03.06.2019 Zebranie rodziców i poinformowanie                     

o przewidywanych ocenach 

końcoworocznych. 

 

17.  14.06.2019 Wystawienie ocen w pełnym brzmieniu. 

 

 

18.  17.06.2019 Rada Klasyfikacyjna godz. 14.30 

19.  21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz spotkań                    

z rodzicami na  

II semestr 

 

 

 

 

 

04.03.2019 (poniedziałek)                

godz. 1700 dla wszystkich klas.  

 

 

 

 

 

 podsumowanie I semestru,  

Poinformowanie rodziców 

sytuacji dydaktyczno –

wychowawczej w klasie, 

ocenach bieżących, frekwencji              

i zachowaniu, innych ważnych 

sprawach klasowych 

03.04.2019 Zebranie rodziców klasy IV 

TC i poinformowanie o przewidywanych 

ocenach  końcowych. 

godz. 17.00 sala 110 

W KWIETNIU- ZEBRANIE W MIARĘ POTRZEB ZWOŁUJE 

WYCHOWAWCA KLASY 

03.06.2019 (poniedziałek)                 

godz. 1700 dla wszystkich klas. 

Zebranie rodziców                              

i poinformowanie                                 

o przewidywanych ocenach 

końcoworocznych i ocenie                   

z zachowania. 

Obecni w tym dniu ( w pokoju 

nauczycielskim) , na 

zebraniach są wszyscy 

nauczyciele w godz. 17.30-18.30 

 

 


