Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
Lp.
1.

2.

Wydarzenie

Termin

Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
I półrocze dla klas IV Technikum
Pozostałe klasy
Ferie zimowe
II półrocze
Rekolekcje wielkopostne
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć klas najwyższych programowo
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Ferie letnie
Zebrania z rodzicami
Zebranie organizacyjne dla I. klas
Zebranie organizacyjne dla pozostałych klas
Zebranie „studniówkowe”
Zebranie informacyjne
Zebranie informacyjne – wstępna diagnoza osiągnięć
edukacyjnych uczniów przed I. półroczu
Obowiązkowa obecność rodziców.
Zebranie - informacja o proponowanych
śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
dla klas IV. Technikum

Godzina

09.00 klasy pierwsze
10.00 klasy pozostałe
23.12.2016. – 01.01.2017.
01.09.2016. – 16.12.2016.
01.09.2016. – 20.01.2017.
14.02.2017. – 26.02.2017.
23.01.2017. – 23.06.2017.

Odpowiedzialni

dyrektor Małgorzata
Pruszyńska

WG ODRĘBNGO HARMONOGRAMU

13.04.2017. – 18.04.2017.
28.04.2017.
23.06.2017.
26.06.2017. – 31.08.207.
02.09.2016.
14.09.2016.
14.09.2016.

17.30
17.30.
18.00

26.10.2016
23.11.2016.

17.30.
17.30.

07.12.2016.

17.30.

1

Wychowawcy I. klas
Wychowawcy klas
wychowawcy klas
najwyższych programowo
Wychowawcy

wychowawcy klas
najwyższych programowo

Zebranie śródroczne dla klas IV. Technikum
Zebranie – informacja o proponowanych śródrocznych
ocenach klasyfikacyjnych dla pozostałych klas
Zebranie – informacja o klasyfikacji śródrocznej dla
pozostałych klas
Zebranie informacyjne
Zebranie - w klasach programowo najwyższych
przekazanie informacji o proponowanych końcowych
ocenach klasyfikacyjnych i ocenach zachowania
Zebranie informacyjne dla pozostałych klas
Zebranie - informacja o proponowanych ocenach
klasyfikacyjnych rocznych dla pozostałych klas
3.

21.12.2016.
21.12.2016.

17.30.
17.30.

25.01.2017.

17.30

08.03.2017

17.30.

05.04.2017.

17.30

05.04.20117.

17.30.
17:30

31.05.2017.

Egzaminy zewnętrzne i testy wewnętrzne
Diagnoza wiedzy i umiejętności „na wstępie” dla klas
pierwszych
Złożenie deklaracji maturalnych
Złożenie wniosków o dostosowanie
egzaminu maturalnego

05.09. 0 16.09.2016.

wg odrębnego
harmonogramu

warunków
zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE

Próbne egzaminy maturalne i potwierdzające
kwalifikacje zawodowe
Złożenie deklaracji – egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe sesja zimowa

listopad 2016
kwiecień 2017
do 10.09.2016.
16 września szkoła ma
obowiązek przesłać do OKE
zgłoszenie uczniów na
egzamin!!!!!!
Złożenie deklaracji – egzamin potwierdzający
styczeń 2017.
kwalifikacje zawodowe dla kwalifikacji T.06.
2

wg odrębnego
harmonogramu
wg odrębnego
harmonogramu

wicedyrektorzy, zespół ds.
ewaluacji, nauczyciele
uczący
uczniowie za
pośrednictwem
wychowawców klas do
wicedyrektora Doroty
Marciniak
wicedyrektorzy
uczniowie za
pośrednictwem
wychowawców klas do
wicedyrektora Kamilli
Jachowicz

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE

Diagnoza wiedzy i umiejętności „W połowie drogi”

5 – 16.09.2016.

Część pisemna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych
nowożytnych

4 – 24.05.2017
04.05. – 26.05.2017.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

04.05. – 26.05.2017 SM
08.05. – 20.05.2017. NM
12.01.2017.

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe dla kwalifikacji T.11., T.12.,
T.15. i poprawkowy dla T.06.
Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe kwalifikacje: T.11., T.12.,
T.15.
Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje
zawodowe kwalifikacji T.06
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje
zawodowe kwalifikacja - T.06
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym
Egzaminy poprawkowe

4.

Posiedzenia rady pedagogicznej
Rada pedagogiczna
Rada pedagogiczna
Rada klasyfikacyjna dla klas IV Technikum

wg odrębnego
harmonogramu
wg odrębnego
harmonogramu

wicedyrektor Dorota
Marciniak
zespoły przedmiotowe
PZE Małgorzata
Pruszyńska

wg odrębnego
harmonogramu

PSZN Małgorzata
Pruszyńska

09.01.2017.

wg odrębnego
harmonogramu

KOE dyrektor Małgorzata
Pruszyńska

20.06.2016.

wg odrębnego
harmonogramu

KOE dyrektor Małgorzata
Pruszyńska
KOE dyrektor Małgorzata
Pruszyńska

21,22.06.2017.
22.08.2017.
23.06. – 25.08.2017.
Ostatni tydzień ferii letnich

14.09.2016
12.10.2016.
21.12.2016.
3

09.00
wg odrębnego
harmonogramu
wg odrębnego
harmonogramu

15.20.
15.20

PZE Małgorzata
Pruszyńska
wg odrębnego
harmonogramu

Rada klasyfikacyjna śródroczna dla pozostałych klas
Rada plenarna po I semestrze
Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej ( dwie
w każdym semestrze)

5.

23.01.2016.
01.02.2017.
wg odrębnego
harmonogramu

dyrektor Małgorzata
Pruszyńska

Rada klasyfikacyjna klas najwyższych programowo
Rada szkoleniowa Procedury przeprowadzania
egzaminu maturalnego
Rada klasyfikacyjna pozostałych klas
Rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2016/2017
Rada plenarna inaugurująca rok szkolny 2017/2018
Uroczystości szkolne
Rozpoczęcie
rocznych
zajęć
dydaktycznowychowawczych 2016/2017
Obchody Sabotażu 1943 r.
DEN i ślubowanie klas pierwszych

24.04.2017.
15.20
wg odrębnego harmonogramu

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2016.

Jasełka
Spotkania wigilijne w klasach
Spotkanie noworoczne z emerytowanymi
pracownikami szkoły

22.12.2016.
22.12.2016.
Do ustalenia

Studniówka
Obchody Narodowego Dnia
Wyklętych
Dni Otwarte dla gimnazjalistów

Do ustalenia
01.03.2017.

Pamięci

Żołnierzy

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w
klasach programowo najwyższych

19.06.2017.
27.06.2017.
31.08.2017.

15.20
12.30
09.00

01.09.2016.

09.00
10.00

04.10.2016.
12.10.2016.

01.04.2017.
10.00.- 12.00.
21.04.2017.

4

wg odrębnego
harmonogramu

dyrektor Małgorzata
Pruszyńska
Monika Wyszyńska
zespół nauczycieli
języków obcych
zespół nauczycieli
przedmiotów społecznych
nauczyciele religii
wychowawcy
dyrektor Małgorzata
Pruszyńska, komisja
socjalna
komitet organizacyjny
zespół nauczycieli
przedmiotów społecznych
zespół ds. promocji szkoły

Zakończenie zajęć klas najwyższych programowo

28.04.2017.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

28.04.2017.

Dzień sportu
Szkolny Przegląd Musztry
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne
Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych
w pozostałych klasach
Termin składania podań o egzaminy poprawkowe
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
6.

7.

wychowawcy klas drugich
LO i trzecich Technikum
zespół nauczycieli języka
polskiego
nauczyciele WF
wicedyrektor Dorota
Marciniak

01.06.2017.
Czerwiec 2017
02.06.2017.
14.06.2017.
23.06.2017.
23.06.2017.

Konkursy międzyszkolne organizowane przez szkołę
Spartakiada Szkół Gastronomicznych
„Na wszystko jest przysłowie”

28.09.2016.
grudzień/marzec

Konkurs „Rozrywki matematyczne”
Konkurs kulinarny/hotelarski

luty/marzec 2017
marzec 2017

Wycieczki
Obóz integracyjny dla klas pierwszych

19 – 23.09.2016.

zespół nauczycieli
przedmiotów ścisłych

wg odrębnego
harmonogramu

wg odrębnego
harmonogramu
8.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
Ważne terminy
Wybory samorządu uczniowskiego

3 październik 2016

pierwszy tydzień
października

5

Brandmiller-Witowska
Nauczyciele języków
obcych
Andrzej Staszewski
wicedyrektor Kamilla
Jachowicz
kierownik obozu oraz
wychowawcy klas
pierwszych
nauczyciele religii

wicedyrektorzy i samorząd
uczniowski z
dotychczasowym
opiekunem

Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen
śródrocznych w klasach IV Technikum
Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen
śródrocznych
Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych
uczniom klas maturalnych
Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych
uczniom pozostałych klas
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne
Termin składania podań o egzaminy poprawkowe

9.

16.12.2016.

15.20.

20.01.017.

15.00.

21.04.2017.

15.00.

14.06.2017.

15.00.

02.06.2017.
23.06.2017.

15.00.
15.00.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
14.10.2016.
31.10.2016.
02.05.2017.
4,5,8 maja 2017
16.06.2017.

6

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

