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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Realizacja 
Treść zadania Odpowiedzialny za realizację Uwagi 

Data godzina 

03.09.2018 

poniedziałek 
9

00 
Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja, wychowawcy 

klasy wg grafiku 

klasy pierwsze - aula 

Wrzesień 2018 Spotkanie informacyjne dla uczniów klas maturalnych 

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-

wychowawczych, wicedyrektor ds. 

organizacyjnych, doradca zawodowy 

wg grafiku 

Wrzesień 2018 
Spotkanie informacyjne dla uczniów trzeciej klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej 

Kierownik szkolenia praktycznego,  

doradca zawodowy 
wg grafiku 

06.09.2018 

czwartek 
17

00 
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

Spotkanie w auli – klasy pierwsze; spotkanie 

w salach wg grafiku 

13.09.2018 

czwartek 
15

45 
Rada pedagogiczna Dyrektor  

14.09.2018 

piątek 

 

Opolski Salon Maturzysty Wicedyrektor ds. organizacyjnych 
Organizacja – wychowawcy i doradca 

zawodowy 

12.10.2018 

piątek 
od 9

40 
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej A.Mach i R.Kucharska 

Organizacja – wychowawcy i samorząd 

szkolny – dwie tury 

25.10.2018 

czwartek 
15

45
 Rada pedagogiczna Dyrektor  

Listopad 2018  Praktyka zawodowa klas technicznych Kierownik szkolenia praktycznego Wg. grafiku 

09.11.2018 

piątek 
od 9

40
 

Apel z okazji  Święta Niepodległości 

Dzień w całości poświęcony obchodom rocznicowym 

Apel - A.Dereń 

Nauczyciele i wychowawcy – 

organizacja konkursów, quizów, 

prelekcji, warsztatów itd. 

Organizacja – wychowawcy i samorząd 

szkolny – dwie tury 
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20.11.2018 

wtorek 
9

00 
Dzień Patrona Szkoły; ślubowanie uczniów klas pierwszych Wychowawcy klas pierwszych 

Organizacja – wychowawcy i samorząd 

szkolny 

22.11.2019 

czwartek 
15

45
 Rada pedagogiczna Dyrekcja  

03.12.2018 

poniedziałek 
17

00
 Spotkanie z rodzicami Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

Spotkanie w salach wg grafiku 

[Nauczyciele zobligowani są do wystawienia 

maturzystom propozycji wszystkich ocen 

(ołówkiem) w dzienniku lekcyjnym do 

30.11.2018r. 

04.12.2018 

wtorek 

 

 
Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach, w 

tym niedostatecznych dla uczniów klas maturalnych. 
Nauczyciele, wychowawcy klas  

17.12.2018 

poniedziałek 
15

45
 

Klasyfikacja klas maturalnych  - rada pedagogiczna 
 

Dyrektor 

Zakończenie semestru dla klas maturalnych. 

Nauczyciele wystawiają oceny ostateczne do 

11.12.2018 (wtorek) 

Szkolenie dotyczące procedur 

obowiązujących na egzaminie zawodowym 

20.12.2018 

czwartek 
od 9

40
 Apel świąteczny 

Ks. Marcin Utzig wraz z członkami 

komisji przedmiotowej 

Organizacja – wychowawcy i samorząd 

szkolny – dwie tury. 

23 – 

31.12.2018 
Zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń/luty 

2019 
 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Dyrekcja, Kierownik szkolenia 

praktycznego 
Wg grafiku 

Styczeń 2019  Praktyka zawodowa klas technicznych Kierownik szkolenia praktycznego Wg. grafiku 
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14.01.2019 

poniedziałek 
17

00
 

Spotkanie z rodzicami 

 
Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

Spotkanie w salach wg grafiku 

[Nauczyciele zobligowani są do wystawienia 

propozycji wszystkich ocen (ołówkiem) w 

dzienniku lekcyjnym do 11.01.2019r. 

15.01.2019 

wtorek 

 

 
Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach, w 

tym niedostatecznych dla uczniów  
Nauczyciele, wychowawcy klas  

25.01.2019 

piątek 
15

45
 

Rada pedagogiczna – klasyfikacja semestralna pozostałych 

klas 
Dyrekcja 

Zakończenie I semestru dla pozostałych klas 

Nauczyciele wystawiają oceny ostateczne do 

22.01.2019 (wtorek) 

28.01- 

10.02.2019 
Ferie zimowe 

11.02.2019 

poniedziałek 
Rozpoczęcie II semestru dla pozostałych klas 

Luty 2019 Podsumowanie wyników nauczania za I semestr – wychowawcy klas 

14.02.2019 

czwartek 
15

45 
Rada pedagogiczna zamykająca semestr I. Dyrekcja  

22.02.2019 

piątek 
Studniówka klas maturalnych Wychowawcy klas maturalnych  

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-

wychowawczych 
Wychowawcy i wychowawcy wspomagający 

14.03.2017 

czwartek 
15

45
 Rada pedagogiczna Dyrekcja  

Marzec 2019 Praktyka zawodowa Kierownik szkolenia prakycznego Wg grafiku 

15.04 – 

17.04.2019 
Rekolekcje Wielkopostne Ksiądz M. Utzig 

Organizacja – samorząd szk. 

18 -23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna 



4 

 

02.04.2019 

wtorek 

17.00 Spotkanie z rodzicami 
 

Spotkanie w salach wg grafiku 

Nauczyciele zobligowani są do wystawienia 

propozycji wszystkich ocen klas maturalnych 

(ołówkiem) w dzienniku lekcyjnym do 

01.04.2019] 

16.04.2019 

wtorek 
15

45
 Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych. Dyrekcja 

Nauczyciele wystawiają oceny ostateczne do 

10.04.2019 (środa) 

Szkolenie dotyczące procedur 

obowiązujących na egzaminie maturalnym 

29.04.2019 

poniedziałek 

 

od 9
40

 Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja H. Dobrzyńska-Żywicka 
Organizacja – wychowawcy i samorząd 

szkolny – dwie tury 

26.04.2019 

piątek 
9

00 
Uroczystość pożegnania absolwentów  technikum Wychowawcy klas trzecich technikum 

Organizacja – samorząd szkolny, 

wychowawcy 

Maj 2019 Egzamin maturalny Dyrekcja Wg harmonogramu Dyrektora CKE 

Maj 2016 Praktyka zawodowa Kierownik szkolenia praktycznego Wg grafiku 

Maj/czerwiec 

2019 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Dyrekcja, Kierownik szkolenia 

praktycznego 
Wg grafiku 

30.05.2019 

czwartek 
17

00 
 Spotkanie z rodzicami Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele Wg grafiku 

31.05.2019 

piątek 
Termin powiadomienia rodziców o ocenach, w tym niedostatecznych  

Nauczyciele zobligowani są do wystawienia 

propozycji wszystkich ocen w dzienniku 

lekcyjnym do 29.05.2019 

13.06.2019 

czwartek 
15

45
 Rada pedagogiczna – klasyfikacja Dyrekcja 

Nauczyciele wystawiają oceny ostateczne do 

07.06.2019 (piątek) 

 

17-18.06.2019 Egzaminy klasyfikacyjne  Wg grafiku 
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21.06.2019 

Piątek 

9.00 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 
Dyrekcja, Wychowawcy klas drugich 

szkoły branżowej 

Klasa trzecia szkoły zawodowej - aula 

10
00

 Wg grafiku 

21.06.2019 

piątek 
12

00 
Rada pedagogiczna - plenarna Dyrekcja  

22.06 -

31.08.2019 
Ferie letnie 

Ostatni tydzień 

sierpnia 2019 
Egzaminy poprawkowe Dyrekcja  

29.08.2019 

czwartek 
10

00 
Rada Plenarna – rok szkolny 2017/2018 Dyrekcja  

 

DNI WOLNE DLA UCZNIÓW OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

02.11.2018 – piątek, 02.05.2019 – czwartek,  

6, 7, 8. 05. 2019 (poniedziałek, wtorek, środa – matury) 

10 stycznia 2019 czwartek  – dzień egzaminu pisemnego zawodowego 

 

 


