TERMINARZ na rok szkolny 2017/2018
TERMIN
wrzesień
4 września
msza św. – 8.30, w szkole
g.9.30
5 września
9 września
13 września
godz. 17.30
godz. 19.00
22 września
23 września
październik
do 5 października
(z wyjątkiem 29 września)
13 października
listopad
1 listopada
15 listopada
18.00
23 listopada
grudzień
do 7 grudnia
do 21 grudnia
do 21 grudnia
22 grudnia
23-31 grudnia, 1 stycznia
styczeń
3 stycznia
18.00
do 03 stycznia
08 stycznia
do 12 stycznia
22 stycznia
31 stycznia
18.00
luty
12-23 lutego
marzec
19-21 marca
do 22 marca
29 marca-3 kwietnia
kwiecień
do 05 kwietnia
do 13 kwietnia
20 kwietnia
18.00

Zadania
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
kl. I – s. gimn., kl. II-IV – w salach
Dzień Pierwszoklasisty –wg. oddzielnego harmonogramu
rozpoczęcie roku dla KKZ II rok
zebrania z rodzicami, rodzice klas I najpierw w sali gimn.
zebranie Rady Rodziców (1 przedstawiciel klasy)
pierwsze zajęcia dla AU.65
rozpoczęcie roku szkolnego w szkole policealnej zaocznej,
pierwsze zajęcia dla AU.68 i EE.09
realizacja wycieczek klas I do Piły w ramach projektu „S.
Staszic – patron naszej szkoły
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Niepodległości (wolny)
zebranie z rodzicami, zebranie z rodzicami uczniów klas
IV (egzaminy maturalne) – dyrekcja
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem – kl. IV
wystawienie ocen proponowanych – kl. IV
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem kl. I-III
wystawienie ocen śródrocznych – kl. IV
wigilie klasowe – dzień wolny od zajęć dydakt.
ferie świąteczne, Nowy Rok
konsultacje dla rodziców
wystawienie ocen proponowanych w kl. I-III
początek II semestru dla klas IV
wystawienie ocen śródrocznych w kl. I-III
początek II semestru dla klas I-III
zebrania z rodzicami
ferie zimowe
Rekolekcje
wystawienie zagrożeń nieklasyfik. dla kl.IV
wiosenna przerwa świąteczna
wystawienie ocen proponowanych dla klas IV
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem dla klas 3E1,
3E2, 3R2, 3i3
Dzień Patrona – dzień wolny od zajęć dydakt.
Drzwi Otwarte w ZSE

do 19 kwietnia
24 kwietnia (WTOREK)18.00
27 kwietnia
do 27 kwietnia
30 kwietnia
maj
1 maja – 3 maja
4 i 7/8 maja
do 17 maja
23 maja godz.
do 30 maja
czerwiec
1 czerwca
9 czerwca
do 14 czerwca
19 czerwca
22 czerwca
23.06-31 sierpnia
23.06-31 sierpnia
25-27.06
25-29.06
26.06
27-28.06
27-30.06
28-30.06
28.06-4.07
21 sierpnia
22 sierpnia
22-24 sierpnia
31 sierpnia

18.00

wystawienie ocen końcowych dla klas IV
zebrania z rodzicami
zakończenie roku dla klas maturalnych
wystawienie ocen proponowanych dla klas 3E1, 3E2, 3R2, 3i3

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dzień wolny - Święto Pracy, Święto Konstytucji – dni
wolne od zajęć dydaktycz,
egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydakt.
wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem kl. I, II i
pozostałym kl.III
konsultacje dla rodziców
wystawienie ocen proponowanych kl. I,II i pozost.kl.III
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym
Ciele)
obchody Jubileuszu szkoły
wystawienie ocen końcowych dla kl. I-III
część pisemna egzaminu zawodowego – dzień wolny od
zajęć dydaktycznych
zakończenie roku w TEA
ferie letnie
ferie letnie
część praktyczna A.26
część praktyczna A.36 i AU.36
część praktyczna T.13, T.14
część praktyczna E.14
część praktyczna A.35
część praktyczna A.27
część praktyczna E.12 i E.13
matura poprawkowa – cz. pisemna
matura poprawkowa – cz.- ustna
egzaminy poprawkowe
wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza.
Terminy praktyk:
Klasa 2T1
05.03 -13.04.2018 r.
(turystyka - 6 tyg.)
klasa 3i2
05.03 – 30.03.2018 r.
(informatyka 4 tyg.)
Klasa 3 i1/R1
03.04 – 30.04.2018 r.
(reklama/informatyka – 4 tyg.)
Klasa 3 T1
16.04 - 25.05.2018 r.
(turystyka – 6 tyg.)
Klasa 3E1, 3E2, 07.05 - 01.06.2018 r.
(ekonomista – 4 tyg.)+2 tyg. w postaci biura
symulacyjnego w szkole
Klasa 3R2
07.05 - 01.06.2018 r.
(reklama – 4 tyg.)
klasa 3i3
07.05 – 01.06.2018 r.
(informatyka 4 tyg.)
kl. III projekt w ramach programu Erasmus+ (dla zakwalifikowanych uczniów)
05.03-23.03.2018 – Wlk. Brytania
27.08-14.09.2018 – Włochy .

