
PLAN PRACY SZKOŁY  
w  II semestrze roku szkolnego 2018/2019 

 
 
L.p. Termin Czynności Uwagi 

1.  Kwiecień 2019r. Dni Otwarte  Szkoły wg. odrębnego 

harmonogramu 

2.  27-29.03.2019r. Rekolekcje   

3.  27-29.03.2019r. Rada szkoleniowa 

Spotkania Zespołów Przedmiotowych 

Praca własna 

 

4.  26.03.2019r. Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o 

przewidywanych ocenach końcowych. 

Statut Szkoły 

§108 pkt.11 

5.  10.04.2019r. Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę  

6.  12.04.2019r. Termin wystawienia ocen ocen końcowych dla klas matu-

ralnych 

dotyczy klas ma-

turalnych 

7.  02.04.2019r. 

21.05.2019r. 

Półwywiadówki wg. odrębnego 

harmonogramu 

8.  18.04-

23.04.2019r. 

Wiosenna przerwa świąteczna  

9.  07.03.2019r. 

04.04.2019r. 

27.05.2019r. 

Okresowe spotkania z rodzicami dotyczące postępów w 

nauce oraz zachowania uczniów 

 

Uwaga: Proszę odnotować daty spotkań z rodzicami i 

tematykę w dziennikach elektronicznych i na listach 

papierowych (podpisy rodziców, dokumentacja jest 

przechowywana u wychowawcy) 

godz. 17.00 – 

18.00 

10. 16.04.2019r. Zebranie klasyfikacyjne klas maturalnych i szkolenie PZE, 

ZN z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji 

egzaminów maturalnych 

 

11. 25.04.2019r. Złożenie do podpisu świadectw ukończenia szkoły dotyczy klas ma-

turalnych 

podpisuje dyrek-

tor szkoły 

12. 26.04.2019r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych  

13. 29.04.2019r. 

30.04.2019r. 

02.05.2019r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

14. 06.05-

23.05.2019r. 

Egzamin maturalny(część pisemna) wg. harmono-

gramu CKE 

15. 06.05.2019r. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom 

podstawowy i rozszerzony 

dzień wolny od 

zajęć dydaktycz-



no – wychowaw-

czych dla 

uczniów 

16. 07.05.2019r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom pod-

stawowy  

dzień wolny od 

zajęć dydaktycz-

no – wychowaw-

czych dla 

uczniów 

17. 08.05.2019r. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – po-

ziom podstawowy i rozszerzony 

dzień wolny od 

zajęć dydaktycz-

no – wychowaw-

czych dla  

uczniów 

18. 09.05.2019r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom roz-

szerzony 

dzień wolny od 

zajęć dydaktycz-

no – wychowaw-

czych dla 

uczniów  

19. 06.05-

25.05.2019r. 

Ustne egzaminy maturalne z j. obcych wg. odrębnego 

harmonogramu 

20. 09.05 – 22.05. 

2019r. 

Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego wg. odrębnego 

harmonogramu 

21. maj – sierpień 

2019 r. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Elektronicznych  

22. 01.06. 2019r. Festyn środowiskowy  

23. 21.05.2019r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych 

ocenach rocznych. 

klasy 1-3 Tech-

nikum 

24. 27.05.2019r. Szkolenie ZN z zakresu ich obowiązków i wypełniania do-

kumentacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje  za-

wodowe 

wg. odrębnego 

harmonogramu 

25. 14.06.2019r. Termin wystawienia ocen rocznych. klasy 1-3 Tech-

nikum 

26. 17.06.2019r. Zebranie klasyfikacyjne dla całej szkoły. Wg. odrębnego 

harmonogramu 

27. 18.06.2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

pisemna 

dzień wolny od 

zajęć dydaktycz-

no – wychowaw-

czych dla 

uczniów  

28. 17.06 – 

4.07.2019r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna 

wg. odrębnego 

harmonogramu 

29. 18.06 - Złożenie do podpisu świadectw wszystkich klas wicedyrektorzy 



19.06.2019r. wg. wcześniej 

podanego wyka-

zu 

30. 21.06.2019r. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  

31. 21.06.2019r. Zebranie plenarne  

32. 04.07.2019r. Wyniki egzaminu maturalnego   

33. 26-29.08.2019r. Egzaminy poprawkowe  wg. odrębnego 

harmonogramu 

34. 30.08.2019r. Zebranie plenarne.   

 
 


