II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej

KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych
koniec zajęć w klasach III
I półrocze
II półrocze
zimowa przerwa świąteczna
ferie zimowe
wiosenna przerwa świąteczna
ferie letnie
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dodatkowe dni wolne od zajęć po odpracowaniu
rekolekcje wielkopostne
testy przyrostu kompetencji dla uczniów klas I i II:

część ustna egzaminu maturalnego:
część pisemna egzaminu maturalnego:

3 września 2018 r.
21 czerwca 2019 r.
26 kwietnia 2019 r.
3 września – 22 grudnia 2018 r.
2 stycznia – 21 czerwca 2019 r.
23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.
11 – 24 lutego 2019 r.
18 – 23 kwietnia 2019 r.
23 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
6, 7, 8 maja 2019 r.
2 maja 2019 r. do odpracowania 8 czerwca 2019 r.
11 – 13 marca 2019 r.
język polski – poziom podstawowy
18 marca 2019 r.
matematyka – poziom podstawowy
19 marca 2019 r.
język obcy nowożytny – poziom podstawowy 20 marca 2019 r.
przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony 21 marca 2019 r.
język obce nowożytne
6 – 25 maja 2019 r. (wg harmonogramu SZE)
język polski
9 – 22 maja 2019 r. (wg harmonogramu SZE)
język polski
6 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
matematyka
7 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900
język łaciński i kultura antyczna
7 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400
język angielski
8 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
matematyka
9 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 900
filozofia
9 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400
biologia
10 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 900
wiedza o społeczeństwie
10 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400
chemia
13 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 900
informatyka
13 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400
język niemiecki
14 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
geografia
15 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 900
historia sztuki
15 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400
język rosyjski
16 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
język francuski
17 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
fizyka
20 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 900
historia
20 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400
język hiszpański
21 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
język włoski
22 maja 2019 r.: p. podst. – godz. 900; p. rozsz. – godz. 1400
wiedza o tańcu/ historia muzyki
23 maja 2019 r.: p. rozsz. – godz. 1400

Terminarz klasyfikacji śródrocznej
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji

16 listopada 2018 r.

poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania

30 listopada 2018 r.

ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

14 grudnia 2018 r.

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji

25 marca 2019 r.

poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania

8 kwietnia 2019 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji

do 10 kwietnia 2018 r.

ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

17 kwietnia 2019 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

17 kwietnia 2019 r.

składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego

do 26 kwietnia 2018 r.

składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji

do 4 maja 2018 r.

komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji

do 11 maja 2018 r.

posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania

do 11 maja 2018 r.

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji

17 maja 2019 r.

poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania

31 maja 2019 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji

do 4 czerwca 2019 r.

ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

14 czerwca 2019 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

14 czerwca 2019 r.

składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego

do 21 czerwca 2019 r.

składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji

do 25 czerwca 2019 r.

komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji

do 2 lipca 2019 r.

posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania

do 2 lipca 2019 r.

Zebrania Rady Pedagogicznej
zebrania szkoleniowe i robocze

12 września 2018 r.
11 października 2018 r
14 listopada 2018 r.
13 lutego 2018 r.
20 marca 2019 r.
10 kwietnia 2019 r.
15 maja 2019 r.
29 maja 2019 r.

środa
czwartek
środa
środa
środa
środa
środa
środa

klasyfikacyjne zebrania plenarne

17 grudnia 2018 r.
23 kwietnia 2019 r.
17 czerwca 2019 r.

poniedziałek
wtorek
poniedziałek

3 stycznia 2019 r.
25 kwietnia 2019 r.
21 czerwca 2019 r.
30 sierpnia 2019 r.

środa
czwartek
piątek
piątek

sprawozdawcze zebrania plenarne

zebrania Zespołu Wychowawczego

wrzesień 2018 r.
październik 2018 r.
grudzień 2018 r.
luty 2019r.
kwiecień 2019 r.
czerwiec 2019 r.

Zebrania Rady Liceum
wrzesień 2018 r.
listopad 2018 r.
luty 2019 r.
kwiecień 2019 r.
czerwiec 2019 r.

Spotkania z Samorządem Uczniowskim
dyrekcji szkoły

12 września 2018 r.

Rady Pedagogicznej

14 listopada 2018 r.

Zespołu Wychowawczego

grudzień 2018 r., kwiecień 2019 r.

Prezydium Rady Rodziców

3 stycznia 2019 r.

Spotkania z rodzicami uczniów
wywiadówki ogólnoszkolne

posiedzenia Prezydium Rady Rodziców

zebrania plenarne Rady Rodziców

13 września 2018 r.

czwartek

15 listopada 2018 r.

czwartek

9 stycznia 2019 r.

środa

21 marca 2019 r.

czwartek

16 maja 2019 r.

czwartek

13 września 2018 r.

czwartek

7 listopada 2018 r.

środa

3 stycznia 2019 r.

czwartek

13 marca 2019 r.

środa

16 maja 2019 r.

czwartek

13 września 2018 r.

czwartek

15 listopada 2018 r..

czwartek

9 stycznia 2019 r.

środa

21 marca 2019 r.

czwartek

16 maja 2019 r.

czwartek

Uroczystości szkolne i uczniowskie
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

(4.IX)

Ślubowanie uczniów klas I

3 września 2018 r.

2E

13 września 2018 r.

3A

12 października 2018 r.

3F

Dzień Edukacji Narodowej

(14.X)

Dzień Niepodległości

(11.XI)

9 listopada 2018 r.

Uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia szkoły

(27. IV)

26 kwietnia 2019 r.

2E i 3B

Święto Konstytucji 3 Maja

(3.V)

31 maja 2019 r.

2A

21 czerwca 2019 r.

1C

2 września 2019 r.

1D

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

(1.IX)

3C

+

Apele i imprezy ogólnoszkolne
Europejski Tydzień Sportu

23-30 września 2018 r.

1B

Dożeromki

5 października 2018 r.

2D

Andrzejki

(30.XI)

30 listopada 2018 r.

Samorząd Uczniowski

Mikołajki

(6.XII)

6 grudnia 2018 r.

Samorząd Uczniowski

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Języku Obcym

grudzień 2018 r.

3D

22 grudnia 2018 r.

3E

Wigilia Bożego Narodzenia

(24.XII)

Walentynki

(14.II)

8 lutego 2019 r.

Samorząd Uczniowski

Dzień Kobiet

(8.III)

8 marca 2019 r.

Samorząd Uczniowski

Dni Otwarte Szkoły
Światowy Dzień Zdrowia
Żeromstock

kwiecień 2019 r.
(7.IV)

1A i 2C

5 kwietnia 2019 r.

2B i 3B

8 czerwca 2019 r.

Samorząd Uczniowski

Finały ogólnoszkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych i rozgrywek sportowych
wg terminarza

Imprezy turystyczne
wg planu wycieczek

Badania lekarskie uczniów
szczepienia przeciwko grypie

wrzesień / październik 2018 r.

badania przesiewowe do bilansu zdrowia uczniów klas I

październik – grudzień 2018r.

dostarczanie do szkolnego gabinetu medycznego bilansów zdrowia przez uczniów klas I

do 22 grudnia 2018 r.

analiza problemów zdrowotnych uczniów klas II

kwiecień – maj 2019 r.

dostarczenie informacji (książeczka zdrowia lub zaświadczenie) o wykonaniu obowiązkowego
szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi przez uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia

styczeń – kwiecień 2019 r.

badania bilansowe uczniów klas III

styczeń – marzec 2019 r.

dostarczanie do szkolnego gabinetu medycznego bilansów zdrowia przez uczniów klas III

do 6 kwietnia 2019 r.

