Organizacja roku szkolnego 2018 / 2019
I semestr / 03.09.18 –25.01.19
Data
03.09.18
/poniedziałek/

06.09.18
/czwartek/

21.09.18 /piątek/
12.10.18 /piątek/
18.10.18
/czwartek/
09.11.18 /piątek/
15.11.18
/czwartek/
20.12.18
/czwartek/
21.12.18
/piątek/
22.12.18-01.01.19
24.01.19 /czwartek/
26.01.19 /sobota/
28.01-10.02.19

Wydarzenie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - prof. A. Gaworski z klasą 2g
godz. 10:00- klasy 2,3 LO oraz III Gimnazjum
godz. 11:00- klasy 1 LO
Godz.17.30 –spotkanie dyr. I. Muszyńskiej z rodzicami uczniów klas trzecich LO
/forum/ - przygotowuje klasa 1a z prof. L. Klimczak
18.00- spotkanie dyr. I. Muszyńskiej z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum
/forum/
Godzina 18.00- zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas LO
Godzina 18:30- zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich
Gimnazjum
Ślubowanie klas I LO, przygotowuje klasa 2c pod opieką prof. M. Mitruta
Dzień Edukacji Narodowej ( dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
Godz.15.30 –Rada Pedagogiczna- spotkanie dyr. Izabeli Muszyńskiej z
wychowawcami klas pierwszych LO
Godz.17.30 – zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych LO
oraz dzień otwarty dla pozostałych klas.
100 - lecie odzyskania Niepodległości, przygotowują klasy 1p oraz 2p pod opieka
prof. A, Izdebskiej oraz prof. G. Trochima
Godz.15.30 - Rada Pedagogiczna
Godz.17.30 – Obowiązkowe zebrania z rodzicami, informujemy rodziców uczniów
zagrożonych oceną niedostateczną w klasach maturalnych
Godz.15.30 – Rada Pedagogiczna /klasyfikacja I okresu klas trzecich LO.
Godz.17.30 – spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
Godz.11.00 – Wigilia Szkolna –przygotowuje klasa 1d pod opieką prof. M. Myziaka
oraz katechetów
Zimowa przerwa świąteczna
Godz.14.00-Rada Pedagogiczna / klasyfikacja I okresu klasy 1-2 LO oraz klasy 3
Gimnazjum

Godz. 17.30 –zebrania z rodzicami – podsumowanie pierwszego semestru
Studniówka
Ferie zimowe

20.12.18 /czw./- Klasyfikacja klas maturalnych.
04.04.19 /czw./- Rada Szkoleniowa przed egzaminem gimnazjalnym.
26.04.19 /pt./- Rada Szkoleniowa przed egzaminem maturalnym + przygotowanie szkoły do matury
26.04.19 /pt./- Zakończenie dla klas maturalnych ( godz. 14:00 )
22.06.19 ( piątek )- Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:
12.10.2018,02.11.2018,
02.05.2019,6,7,8.05.2019,

