TERMINARZ na rok szkolny 2016/2017 korekta dn.15.02.2017
TERMIN
23 sierpnia
24/25 sierpnia
26 sierpnia 9.30
29 sierpnia
30 sierpnia
31 sierpnia
wrzesień
msza św. – 8.30
01 września g.10.00
02 września
do 05 września
do 5 września
do 07 września
do 07 września
9 września godz. 15.10
14 września 16.30
godz. 18.00
do 12 września

do 16 września
17/18 września
19-23 września
do 19 września

20 września

Zadania
matury poprawkowe
egzaminy poprawkowe
spotkanie wychowawców klas I – cz. I
spotkania zespołów przedmiotowych wg oddzielnego harmonogramu
rada pedagogiczna
spotkanie wychowawców klas I – cz. II
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
kl. I – s. gimn.
kl. II-IV – w salach
Dzień Pierwszoklasisty –wg. oddzielnego harmonogramu
„założenie” dzienników elektronicznych - wpisać plan lekcji, numery i
nazwy programów nauczania i innych informacji np. opinii PPP itp.
wychowawcy kl. I – przedstawić termin i program wycieczek do Piły
- do p. K. Weiss (wycieczki między 19-23 września)
rozliczenie się z dokumentacji z ub. roku szk. +arkusze ocen (adnotacje o
egzaminach poprawkowych i zawodowych (zawodowe - dla klas II i IV)
(Dziennik- EDYCJA DANYCH ZA ROK SZK. 2015/2016)
uzupełnienie danych osobowych uczniowskich w kl. I i innych dodatkowych
w Librusie ( z wyjątkiem: Statystyk: uczniowie wg….. – tam wpisać stan na
dzień 20.09)
początek zajęć na KKZ A.65 i E.14
Rada,
zebrania z rodzicami, rodzice klas I najpierw na sali gimnastycznej
opracowanie i przekazanie do wicedyrektorów:
* planów dydaktycznych (po wynikach testów diagnozujących w kl. I –
należy dokonać korekty, plany dydaktyczne do przedmiotów zawodowych –
wg przesłanego wzoru)
* PSO wg ustalonego wzoru (PSO należy przekazać uczniom w formie
pisemnej na pierwszych zajęciach przedmiotowych w roku szkolnym,
odnotować to w temacie lekcji, ) – PSO MUSI BYĆ ZGODNE ZE
STATUTEM SZKOŁY – w tym z WSO
przedmioty ogólnokształcące – do p. K. Weiss
przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości oraz informatyka
– do p. E.Mendak
* opracowanie planów pracy wychowawcy (wychowawcy klas I dodatkowo
ogólny plan na cztery lata) – do p. K. Weiss
plan pracy wychowawcy powinien być opracowany w oparciu o:
- plan pracy wychowawczej szkoły na rok szkolny 2016/2017
- plan wychowawczy szkoły,
- program profilaktyki,
- wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
złożenie planów pracy kół zainteresowań wraz z listami uczestniczących
uczniów !!!! – do p. E. Mendak
rozpoczęcie roku szkolnego w szkole policealnej zaocznej
wycieczki klas I do Piły, śladami Staszica – termin i program przedstawić do
p. K. Weiss do 5 września
złożenie do wicedyrektorów propozycji:
a. wycieczek klasowych oraz ich orientacyjnych terminów (miesiąc)
oraz czasu trwania (przypominamy, że klasy młodsze mogą
wyjeżdżać na wycieczki krótsze 1-2 dniowe, klasy starsze na
dłuższe)
W czasie lekcji mogą odbywać się tylko wycieczki realizujące
podstawę programową. Wycieczki rozszerzające powinny odbywać
się po lekcjach.
Wycieczki powinny być wpisane do modułu wycieczek w
uzgodnieniu z p. K. Weiss
Wycieczki klasowe oraz z przedmiotów ogólnokształcących – do p. K. Weiss,
z przedmiotów zawodowych – do p. E.Mendak
uzupełnienie w Librusie statystyk: uczniowie wg roku urodzenia, języków
obcych, miejsca zamieszkania - stan na 20 września!

do 30 września

opracowanie i złożenie u wicedyrektorów wyników egzaminów maturalnych
(szkolne i porównanie z okręgiem i krajem) i zawodowych (tylko wyniki
szkolne) – do odpowiedniego wicedyrektora
przedłożenie zarysu przebiegu imprez przydzielonych do realizacji na I
semestr – do p. K. Weiss

do 30 września
październik
1 października godz. 9.00
6 października godz. 12.00
7 października godz. 8.00
11 października godz. 13.00
13 października
14 października
19 października godz. 16.30
31 października
listopad
1 listopada
11 listopada
18 listopada
23 listopada 16.30
18.00
grudzień
02 grudnia
08 grudnia
16 grudnia
19 grudnia
20 grudnia 16.30 WTOREK
18.00
22 grudnia
23-31 grudnia, 1 stycznia
styczeń
02 stycznia
06 stycznia
09 stycznia
12 stycznia
13 stycznia
18 stycznia

23 stycznia
25 stycznia 15.50
18.00
luty
30 stycznia – 10 lutego
marzec
24 marca
22 marca
16.30
kwiecień
07 kwietnia

28 kwietnia
28 kwietnia
maj
1 maja
2 maja
3 maja
4/5 i 8 maja
17 maja

dzień wolny – Wszystkich Świętych
dzień wolny – Święto Niepodległości
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem – kl. IV
rada pedagogiczna - analiza wyników egzaminów zewnętrznych
zebranie z rodzicami
zebranie z rodzicami uczniów klas IV (egzaminy maturalne) – dyrekcja
wystawienie ocen proponowanych – kl. IV
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem kl. I-III
wystawienie ocen śródrocznych – kl. IV
wystawienie ocen proponowanych w kl. I-III
rada klasyfikacyjna – kl. IV
konsultacje dla rodziców
wigilie klasowe – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
ferie świąteczne, Nowy Rok
początek II semestru dla klas IV
Święto Trzech Króli – dzień wolny
egzamin zawodowy, cz. praktyczna A.68
egzamin zawodowy cz. pisemna A.68
wystawienie ocen śródrocznych w kl. I-III
rada klasyfikacyjna dla klas I-III oraz szkoły policealnej
przedłożenie do p. wicedyr. Weiss zarysu przebiegu imprez przydzielonych do
realizacji na II semestr
początek II semestru dla klas I-III
rada analityczna,
zebrania z rodzicami
ferie zimowe
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem dla klas IV
rada szkoleniowa

07 kwietnia 18.00
10-12 kwietnia
12 kwietnia
13-18 kwietnia
21 kwietnia
25 kwietnia (WTOREK)

egzamin zawodowy praktyczny – poprawkowy A.27
egzamin zawodowy pisemny – poprawkowy E.13
egzamin zawodowy praktyczny – poprawkowy E.14 (SP)
egzamin zawodowy praktyczny – poprawkowy T.14
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
DEN – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
rada pedagogiczna szkoleniowa
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.30
18.00

wystawienie ocen proponowanych dla klas IV
wystawienie zagrożenia nieklasyfikowaniem dla kl. 3T2
Drzwi Otwarte w ZSE
rekolekcje
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem dla klas: 3E1, 3E2, 3E3, 3i1/R1
Ferie świąteczne
wystawienie ocen końcowych dla klas IV
wystawienie ocen proponowanych dla kl. 3T2
rada klasyfikacyjna dla klas IV i szkolenie zespołów maturalnych
zebrania z rodzicami
zakończenie roku dla klas maturalnych
wystawienie ocen proponowanych dla klas: 3E1, 3E2, 3E3, 3i1/R1
dzień wolny - Święto Pracy
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dzień Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem dla klas I-II, oraz 3R2, 3T1

opracowanie i przekazanie do wicedyrektorów wykazu podręczników na
kolejny rok szkolny - w wersji elektronicznej przewodniczący zespołu
wystawienie ocen proponowanych dla klas I i II oraz 3R2, 3T1
konsultacje dla rodziców

do30 maja
31 maja
31 maja godz. 18.00
czerwiec
12 czerwca - godz. 12.00
13 czerwca
14 czerwca
14 czerwca
16 czerwca

etap pisemny egzaminu zawodowego „starego”
etap praktyczny egzaminu zawodowego (przeprowadzany po raz ostatni!)
wystawienie ocen końcowych dla wszystkich klas
przesłanie sprawozdań rocznych przez nauczycieli
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele)

19-25 czerwca
oraz 28 czerwca – 2 lipca
20 czerwca

część praktyczna egzaminu z kwalifikacji E.13

20 czerwca WTOREK

rada klasyfikacyjna klas I-III oraz szkoły policealnej

22-23 czerwca oraz 29-30 czerwca
22-24 czerwca oraz 29 czerwca

część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.35
część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.65

23 czerwca

zakończenie roku w TEA

24 czerwca oraz 30 czerwca-2 lipca
24 czerwca-25 czerwca
oraz 28 czerwca do 2 lipca
24-28 czerwca
26 czerwca
27-28 czerwca oraz 1 lipca
28 czerwca-1 lipca
do 30 czerwca

część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.27
część praktyczna egzaminu z kwalifikacji E.12

do 5 lipca

- rozliczenie dzienników,
- oddanie sprawozdań przez przewodniczących zespołów przedm. i zesp.
wych., Samorządu Uczniowskiego, pedagog, psycholog
nauczyciele do dyspozycji dyrekcji/ uzupełnienie braków w dokumentacji i
inne czynności
komisja rekrutacyjna - rekrutacja wg harmonogramu rekrutacji
matura poprawkowa – cz. pisemna
matura poprawkowa – cz.- ustna (świadectwa do 12 września)
wydawanie dyplomów – egzaminy „stare” i „nowe”
spotkania zespołów przedmiotowych
rada pedagogiczna
spotkanie wychowawców klas I

do 5 lipca
do 15 lipca
22 sierpnia
23-25 sierpnia
25 sierpnia
29 sierpnia – 1 września

część pisemna egzaminu z kwalifikacji wg oddzielnego harmonogramu

część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.36
część praktyczna egzaminu z kwalifikacji: T.13, T.14, A.68
część praktyczna egzaminu z kwalifikacji E.14
część praktyczna egzaminu z kwalifikacji: A.26
wydawanie zaświadczeń o wynikach matury

Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza.

Terminy praktyk:
Klasa 2T1
Klasa 3 E1, 3E2, 3E3
Klasa 3 R2
Klasa 3 i1/R1
Klasa 3 T1
klasa 3 T2

13.02 - 24.03.2017r.
08.05 - 02.06.2017 r.
06.03 - 31.03.2017 r.
08.05 - 02.06.2017 r.
13.03-21.04.2017 r.
24.04-02.06.2017r.

(turystyka - 6 tyg.)
(ekonomista – 4 tyg.)+2 tyg. w postaci biura symulacyjnego w szkole
(reklama – 4 tyg.)
(reklama/informatyka – 4 tyg.)
(turystyka – 6 tyg.)
(turystyka – 6 tyg.)

Szkoła Policealna
TAZ2
TRZ2

27.02-24.03.2017
27.02-10.03.2017

administracja – 4 tyg.
rachunkowość – 2 tyg.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10, 31.10, 22.12, 2.05, 4/5.05, 8.05, 16.06 +2 dni
Przypominamy, że środa jest dniem spotkań i konferencji nauczycieli. Prosimy nie planować innych
zajęć do godz. 18.00 a w dniu spotkań z rodzicami do godz. 20.00

