Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
w ZESPÓLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 5 w ŁODZI
(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz.
432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 160).

I. Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:
półrocze I:
03.09.2018 r. - 31.12.2018 r.
półrocze II:
dla klas niematuralnych
02.01.2019 r. - 21.06.2019 r.
dla klas maturalnych
02.01.2019 r. - 26.04.2019 r.
koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
26.04.2019 r.
koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pozostałych klasach
21.06.2019 r.
II. Ferie i przerwy świąteczne:
zimowa przerwa świąteczna
ferie zimowe
wiosenna przerwa świąteczna
wakacje

23.12.2018 r. - 01.01.2019 r.
11.02.2019 r. - 24.02.2019 r.
18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
22.06.2019 r. - 31.08.2019 r.

III. Egzaminy maturalne:
część pisemna wg harmonogramu CKE, część ustna wg harmonogramu szkoły
sesja główna:
06-23.05.2019 r.
sesja dodatkowa:
03-19.06.2019 r.
sesja poprawkowa:
 część pisemna
20.08.2019 r.
 część ustna
20-21.08.2019 r.
IV. Egzaminy zawodowe:
a) potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg terminów OKE
sesja 1
styczeń-luty 2019 r.
sesja 2
czerwiec-lipiec 2019 r.
Z uwagi na egzaminy obecność nauczycieli w szkole konieczna do 29.06.2019 r.
V. Terminy informowania w dzienniku o zagrożeniach ocenami ndst lub nkl:
za I półrocze
za II półrocze w klasach maturalnych
za II pólrocze klasy niematuralne

20.11.2018 r.
19.03.2019 r.
14.05.2019 r.

VI. Pożegnanie klas maturalnych

26.04.2019 r.

VII. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:
we wszystkich klasach za semestr I
w klasach maturalnych
w klasach I-III

21.12.2018 r.
15.04.2019 r.
13.06.2019 r.

VIII. Praktyki zawodowe:
klasa 3ha, 3ka, 3ea

25.02.2019 r. - 24.03.2019 r.

IX. Egzaminy poprawkowe

26.08.2019 r. - 28.08.2019 r.

Z uwagi na egzaminy obecność nauczycieli w szkole konieczna od 26.08.2019 r.
X. Rekolekcje wielkopostne

marzec 2019 r.

XI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, przy czym dni wolne nie dotyczą klas
odbywających kształcenie praktyczne u pracodawcy lub klas mających egzaminy
zewnętrzne lub próbne we wskazanych dniach tj.:
02 listopada 2018 r.,
02,06,07,08 maja 2019 r.,
17,18,19 czerwca 2019 r.
Dni do odpracowania:
02 listopada 2018 r. (piątek) zostanie odpracowany w sobotę 10 listopada 2018 r.
02 maja 2019 r. (czwartek) zostanie odpracowany w sobotę 01 czerwca 2019 r.
(Dzień Otwartych Drzwi).
XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:
29.08.2018 r. godz. 10.00 – kończące rok szkolny 2017/2018
30.08.2018 r. godz. 10.00 - rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
12.09.2018 r. godz. 15.00 – plan nadzoru, sprawy bieżące
02.01.2019 r. godz. 15.00 – klasyfikacja śródroczna
09.01.2019 r. godz. 15.00 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej
17.04.2019 r. godz. 13.00 – klasyfikacja roczna w klasach maturalnych
24.04.2019 r. godz. 15.00 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej w klasach maturalnych
14.06.2019 r. godz. 12.00 – klasyfikacja roczna
18.06.2019 r. godz. 12.00 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej
O terminach spotkań bieżących i szkoleniowych Rady Pedagogicznej podawana będzie
odrębna informacja.
XIII. Spotkania z rodzicami:
12 września 2018 r. godz. 17.00
24 października 2018 r. godz. 17.00
21 listopada 2018 r. godz. 17.00
20 marca 2019 r. godz. 17.00
15 maja 2019 r. godz. 17.00

zebrania ogólne
konsultacje, ślubowanie klas pierwszych
zebrania ogólne i konsultacje
zebrania w klasach maturalnych i konsultacje w pozostałych
zebrania ogólne i konsultacje

XIV. Ślubowanie klas pierwszych – 15 października 2018 r.
XV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu
XVI. Zebrania Zespołów Nauczycielskich Rady Pedagogicznej:
29.08.2018 r. godz. 10.30
Pozostałe terminy spotkań zespoły ustalą w swoim planie pracy.

