Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 03.09.2018 r.
2. Wstępna deklaracja maturalna – 30.09.2018 r.
3. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
- klasy TE i BSI - 18.11.2018 r.
4. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej - 18.02.2019 r.
5. Próbny egzamin maturalny – styczeń 2019 r.
6. Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej I semestr –08.01.2019 r.
7. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2019 r.
8. Ostateczna deklaracja maturalna – 07.02.2019 r.
9. Ferie zimowe 11-24.02.2019 r.
10.Rekolekcje wielkopostne – do uzgodnienia
11.Informacja o zagrożeniach
- kl. IV TE – 24.03.2019 r.
- pozostałe klasy 18.05.2019 r.
12.Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej kl. IV TE – 24.04.2019r.
13.Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
14.Zakończenie zajęć w klasach IV TE – 26.04.2019 r.
15.Zagrożenia oceną niedostateczną pozostałe klasy – 18.05.2019 r.
16.Egzamin maturalny – 06-25.05.2019 r.
17.Oceny przewidywane: 11.06.2019 r.
18.Zebranie klasyfikacyjne – pozostałe klasy – 18.06.2019 r.
19. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – zgodnie
z ustaleniami CKE
1. Sesja 1. - styczeń – luty 2019 – deklaracje do 09.09.2018 r.
2. Sesja 2. - czerwiec – lipiec 2019 – deklaracje do 18.02.2019 r.
20.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21.06.2019 r.
21.Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019– 28.08.2019 r.
22. Ferie letnie - 22.06.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla TE:
02.11.2018 r.
10.01.2019 r. – egzamin zawodowy - pisemny
26.04.2019 r. – Dzień Patrona, uroczyste pożegnanie klas 4
02.05.2019 r.
06.05.2019 r. – egzamin maturalny
07.05.2019 r. – egzamin maturalny
08.05.2019 r. – egzamin maturalny
18.06.2019 r. – egzamin zawodowy - pisemny
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla BSI:
02.11.2018 r.
10.01.2019 r. – egzamin zawodowy - pisemny
26.04.2019 r. – Dzień Patrona, uroczyste pożegnanie klas 4
02.05.2019 r.
06.05.2019 r. – egzamin maturalny
07.05.2019 r. – egzamin maturalny
18.06.2019 r. – egzamin zawodowy - pisemny
Pozostałe dni zostaną podane w późniejszym terminie.
Dni ustawowo wolne od pracy:
- Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.
- Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.
- Boże Narodzenie – 26 grudnia 2018 r.
- Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.
- Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.
- Święto Pracy – 1 maja 2019r.
- Święto Konstytucji 3 Maja 2019 r.
- Boże Ciało – 20.06.2019 r.
I półrocze – 03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.
II półrocze kl. IV TE – 02.01.2019 r. – 26.04.2019 r.
II półrocze pozostałe klasy – 02.01.2019 r. – 21.06.2019 r.
Praktyka zawodowa uczniów klas III TE – 06.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

