Kalendarz

KALENDARZ roku szkolnego 2018/2019 w Technikum Nr 3

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18
kwietnia 2002 r.(Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

Lp.

Wydarzenia szkolne

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 godz. 10:00

Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2018

1.
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Ferie zimowe
11 - 24 lutego 2019

1.

Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23 kwietnia 2019

1.

Zakończenie zajęć dla uczniów w klasach programowo najwyżs
26 kwietnia 2019

1.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r
21 czerwca 2019

1.

Dni ustawowo wolne od pracy
1 listopada 2018

(czwartek) Wszystkich Świętych

11 listopada 2018

(niedziela) Narodowe Święto Niepodległości
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25 - 26 grudnia 2018

(wtorek, środa) Boże Narodzenie

1 stycznia 2019

(wtorek) Nowy Rok

6 stycznia 2019

(niedziela) Święto Trzech Króli

21 -22 kwietnia 2019

(niedziela, poniedziałek) Wielkanoc

1 maja 2019

(środa) Święto Pracy

3 maja 2019

(piątek) Święto Konstytucji 3-Maja

20 czerwca 2019

(czwartek) Boże Ciało

1.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018

(piątek)

9 stycznia 2019

(środa) -

czę

10 stycznia 2019

(czwartek) -

czę

2 maja 2019

(czwartek)
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6 maja 2019

(poniedziałek) – egzamin maturalny z j. polskiego

7 maja 2019

(wtorek) – egzamin maturalny z matematyki

8 maja 2019

(środa) - egzamin maturalny z j. angielskiego

17 czerwca 2019 (
w zawodzie (model D)

poniedziałek

)

18 czerwca 2019 (

wtorek

)

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych - 2018/2019

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018 godz. 10:00
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Zebrania informacyjne dla Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych - wybór trójek klaso

5.09.2018 godz. 17:00

Zebranie Rady Rodziców (trójek klasowych wszystkich klas)

5.09.2018 godz. 18:00

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodz

09/09/2018

Badanie diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych: (polski, matematyka, języki obce, fizyka)

6 - 10.09.2018

Opracowanie wyników badań diagnostycznych dla klas

18/09/2018
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych

19.09.2018 godz. 17:00

Złożenie wstępniej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

do 1.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej

15/10/2018

Apel z okazji Święta Niepodległości

12/11/2018

Próbny egzamin maturalny (polski, matematyka)

listopad 2018

Uroczystości Barbórkowe
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04/12/2018

Mikołajki klasowe

06/12/2018

Klasowe spotkania opłatkowe

21/12/2018

Zakończenie semestru pierwszego: dla klas programowo najwyższych

21/12/2018

dla klas trzecich

11/01/2019

dla klas pierwszych i drugich
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18/01/2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2018

Część praktyczna w kwalifikacjach,

w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

9.01.2019 (środa)

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

10.01.2019 (czwartek)

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzamin z wykonaniem)

11-21.01.2019

oraz 8-13.02.2019
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Ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji styczeń-luty 2

22/03/2019

Studniówka

08/02/2019

Ferie zimowe

11 - 24.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia zmian w złożonej deklaracji maturalnej

07/02/2019

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodz

18/02/2019

22-29.03.2019

dla tych, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty i nie zdali egzaminu
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Próbna matura z matematyki

luty 2019

Rekolekcje Wielkopostne

informacja w późn. terminie

Powitanie wiosny

21 marca 2019

Wiosenna Przerwa świąteczna

18 - 23.04.2019

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

26/04/2019
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Część pisemna egzaminu maturalnego

6 - 23 maja 2019

Część ustna egzaminu maturalnego (języki obce)

6 - 25 maja 2019

Część ustna egzaminu maturalnego (język polski)

9 - 22 maja 2019

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły, którzy z

24 maja 2019

Praktyka zawodowa – klasa III GAZ, III TUS, III a TL, III b TL, III TO, III CHŁiK

6 - 31.05.2019
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Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (część ustna)

3 - 8.06.2019

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (część pisemna)

3 - 19.06.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
dokumentacja)
- część praktyczna (

17.06.2019 (poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

18.06.2019 (wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część praktyczna z wykonaniem

21.06 - 4.07.2019

Termin wystawienia ocen rocznych
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14/06/2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21/06/2019

Wydanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości po sesji maj 2019 r

4 lipca 2019

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - część pisemna

20.08.2019 (wtorek) 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - część ustna

20 - 21.08.2019

Egzaminy poprawkowe promocyjne
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23 – 28 .08.2019

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwiec-lipie

30/08/2019

Wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej w sierpniu

11/09/2019

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018 godz. 10:00

Zebrania informacyjne dla Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych - wybór trójek klasowych
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5.09.2018 godz. 17:00

Zebranie Rady Rodziców (trójek klasowych wszystkich klas)

5.09.2018 godz. 18:00

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w se

09/09/2018

Badanie diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych: (polski, matematyka, języki obce, fizyka)

6 - 10.09.2018

Opracowanie wyników badań diagnostycznych dla klas

18/09/2018

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
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19.09.2018 godz. 17:00

Złożenie wstępniej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

do 1.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej

15/10/2018

Apel z okazji Święta Niepodległości

12/11/2018

Próbny egzamin maturalny (polski, matematyka)

listopad 2018

Uroczystości Barbórkowe

04/12/2018
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Mikołajki klasowe

06/12/2018

Klasowe spotkania opłatkowe

21/12/2018

Zakończenie semestru pierwszego: dla klas programowo najwyższych

21/12/2018

dla klas trzecich

11/01/2019

dla klas pierwszych i drugich

18/01/2019
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Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2018

Część praktyczna w kwalifikacjach,

w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

9.01.2019 (środa)

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

10.01.2019 (czwartek)

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzamin z wykonaniem)

11-21.01.2019

oraz 8-13.02.2019

Ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji styczeń-luty 2019
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22/03/2019

Studniówka

08/02/2019

Ferie zimowe

11 - 24.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia zmian w złożonej deklaracji maturalnej

07/02/2019

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w s

18/02/2019

22-29.03.2019

dla tych, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty i nie zdali egzaminu
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Próbna matura z matematyki

luty 2019

Rekolekcje Wielkopostne

informacja w późn. terminie

Powitanie wiosny

21 marca 2019

Wiosenna Przerwa świąteczna

18 - 23.04.2019

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

26/04/2019

Część pisemna egzaminu maturalnego
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6 - 23 maja 2019

Część ustna egzaminu maturalnego (języki obce)

6 - 25 maja 2019

Część ustna egzaminu maturalnego (język polski)

9 - 22 maja 2019

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły, którzy zdali eg

24 maja 2019

Praktyka zawodowa – klasa III GAZ, III TUS, III a TL, III b TL, III TO, III CHŁiK

6 - 31.05.2019

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (część ustna)
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3 - 8.06.2019

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (część pisemna)

3 - 19.06.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
dokumentacja)
- część praktyczna (

17.06.2019 (poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

18.06.2019 (wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część praktyczna z wykonaniem

21.06 - 4.07.2019

Termin wystawienia ocen rocznych

14/06/2019
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Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21/06/2019

Wydanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości po sesji maj 2019 r

4 lipca 2019

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - część pisemna

20.08.2019 (wtorek) 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - część ustna

20 - 21.08.2019

Egzaminy poprawkowe promocyjne

23 – 28 .08.2019
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Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwiec-lipiec 201

30/08/2019

Wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej w sierpniu

11/09/2019
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