TERMINARZ PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE rok szkolny 2017-2018
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, godz10,00
Uczniowie składają deklaracje o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego w styczniu 2018 z E.12, E.13, E.14 i A.35, A.36
RADA PEDAGOGICZNA.G.15,00 Plan nadzoru pedagogicznego. Zebrania zespołów przedmiotowych ws. uwzględnienia w swoich
przedmiotowych rozkładach materiałów (programach nauczania, planach wynikowych) treści z nowych podstaw programowych
kształcenia ogólnego i zawodowego Zebrania zespołów nauczycieli ws. utworzenia IPETów
kiermasz podręczników szkolnych
SPOTKANIA Z RODZICAMI (wybór lub uzupełn. rady rodziców, zebranie od rodziców uczniów niepełnoletnich pis. deklaracji dot.
udziału w zajęciach z religii i wychowania do życia w rodzinie, poinformowanie o planowanych zmianach w statucie, WSO, w tym
wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczegól. ocen, poprawiania ocen, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,
programie wychowawczym i profilaktyki, uzyskania zwolnienia z WF, przepisach dot. matur i egzaminów zawodowych, korzystania
z dziennika elektronicznego )
Praktyki zawodowe 3TEI ( technik ekonomista i technik informatyk)
Ustalenie harmonogramu rozgrywek, imprez sportowych, wybory do SU , plan pracy Samorządu Uczniowskiego, Regulamin
konkursu na najlepszą klasę, Rady Rodziców, Komisji i Zespołów powołanych w planie pracy szkoły na rok 2017-2018. Wycieczki,
biwaki, dzień Sportu na stadionie miejskim w ostatnim tygodniu września
Złożenie przez uczniów klas maturalnych wstępnych pisemnych deklaracji o przedmiotach zdawanych jako obowiązkowe
(pisemne 3 poziom podstawowy plus jeden rozszerzony, 2 ustne bez określenia poziomu ) i dodatkowych
Próbna ewakuacja szkoły
występ szkolnego zespołu teatralnego z okazji Dnia Edukacji Narodowej g.11,45 , RADA SZKOLENIOWA godz. 14-18,00,
36 szkolna akcja krwiodawstwa
01 wszystkich świętych, - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Uroczystość ( występ szkolnego zespołu teatralnego) z okazji Narodowego Święto Niepodległości ,g.11,45
próbna matura z OPERONU j. polski
matematyka
j. niemiecki
j. angielski,. geografia/biologia
Konferencja Perspektywy kształcenia zawodowego z udziałem pracodawców, władz samorządowych, dyr. gimnazjów,PIP, OHP,
RADA PEDAGOGICZNA zmiana statutu i szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Zebrania zespołów
przedmiotowych ocena efektywności wprowadzanych nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i
zawodowego
WYWIADÓWKI DLA WSZYSTKICH KLAS OD GODZ. 16,00 Wystawienie propozycji ocen, w tym z zachowania, do 19.12.
Jasełka i wigilia dla rodzeństwa uczniów ZSP 20 .12.2017r , wigilie klasowe 20-22.12.2017r.
Zimowa przerwa świąteczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie poprawkowe ( nowa formuła) część pisemna A. 35, E.12, E.13,A.18 i inne
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna ( nowa formuła) A. 35- 18-19.01, A.36- 17-20.01, , E.1229.01- 06.02 i 12-17.02, E.13- 05.-16.02. E.14 - 12-15.01, ( inne w ośrodkach. egzaminacyjnych)
RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIK. I SEMESTRU, GODZ.15. ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU
WYWIADÓWKI DLA WSZYSTKICH KLAS OD GODZ. 16,00
Studniówka klasy 4TEI
Ferie zimowe
07.02 Ostateczny termin składania zmian w deklaracjach maturalnych,
Uczniowie kl. 2TEI, 3TI, 4TI , 3A, 3B, 3C, 3D, 3E składają deklaracje o przystąp. w czerwcu do egzaminu OKE -nowy egz.
promocja szkoły w gimnazjach, rekolekcje wielkopostne - będą odbywać się w szkole
RADA PEDAGOGICZNA – SZKOLENIOWA, Zebrania zespołów nauczycieli ws. dokonania oceny efektywności programu
przyjętego w IPETAch
WIOSENNISKO 2017,37 szkolna akcja krwiodawstwa WYWIADÓWKA DLA KL4 TEI, wystawienie propozycji ocen do 20.03,
Ferie wielkanocne
RADA KLASYFIKACYJNA KLASY MATURALNEJ 4TEI,
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU KLASY 4TEI, g.11,30
Wolne z powodu świąt majowych i oraz wolne od zajęć dydaktycznych z powodu egzaminów maturalnych: 04,05,08
Matury pisemne: 4 obowiązkowe: j. polski - 04, matematyka -07, j. angielski: 08, lub j. niemiecki: 15 oraz jeden na poziomie
rozszerzonym:, dodatkowe nieobowiązkowe ( terminy: biologia- 10, WOS -11 , geografia 14, historia-16, informatyka:11 maja
Matura egzaminy ustne: j. polski - 16,17 maja, j. angielski :18,21 , maja, j. niemiecki 18, 21 maja
Praktyki zawod.3TEI ekonom.: 4 tygodnie . 21 maj -15.06. 2017r., informatycy 2 tyg. od 04 – 15.06. 2018
WYWIADÓWKI od godz. 16,00 Wystawienie proponowanych ocen rocznych, w tym z zachowania do 23 maja,
Egzaminy zawodowe pisemne próbne
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY OD 11,30 Festyn środowiskowy z okazji Dnia Dziecka i ŚWIĘTO SZKOŁY, 37 akcja krwiodawstwa
Egzaminy zawodowe stara formuła dla absolwentów z poprzednich lat , 12.06. g.12,00 - pisemne, 13.06 - praktyczne
31 maja Boże Ciało,01 czerwca. piątek, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
RADA KLASYFIKACYJNA KLAS PROMOCYJNYCH I KOŃCZACYCH SZKOŁĘ ZAWOD. godz. 14,00
Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach część pisemna ( nowa formuła) .g.10,00 ,19.06. dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018, godz. 14,00
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL. GODZ. 1000 klas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E , godz. 11,30 klas promocyjnych
Egzaminy zawodowe część praktyczna egzaminu w szkole: A.35 - 27-30.06 ,A.36- 25-29.06, E.12 28.06 - 04.07, E.13- 28.0604.07, E.14- 27-28.06 , pozostałe kwalifikacje w ośrodkach egzaminacyjnych
Rekrutacja do klas pierwszych ZSP, 03.07.2018 przekazanie przez OKE świadectw maturalnych i aneksów ,
Egzaminy poprawkowe dla uczniów -oraz maturzystów- 21.08 wtorek. g.9,00- matura pisemna. 22.08 matura ustna poprawkowa,
11.09.2018 przekazanie przez OKE świadectw maturalnych i aneksów, 25.08.2017 przekazanie przez OKE dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe( stary egzamin) i w zawodzie ( nowy egzamin)
RADA PEDAGOGICZNA godz. 10,00
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