
Kalendarz roku szkolnego 2018\2019 w Zespole Szkół Zawodowych  

i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

 
1.Rozpoczęcie roku szkolnego-03.09.2018r. 

2.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

  

    I semestr trwa od 03.09.2018 r. do 11.01.2019r. 

    I semestr dla klas maturalnych trwa od 03.09.2018r. do 14.12.2018r. 

    II semestr dla klas trwa  od 28.01.2019 r. do 21.06.2019r. 

    II semestr dla klas maturalnych trwa od 17.12.2018r. do 26.04.2019r. 

 

3.Zimowa przerwa świąteczna -24.12.2018-31.12.2018 r. 

 

4.Ferie zimowe –14.01.2019-25.01.2019 r.  

 

5.Wiosenna przerwa świąteczna- 18.04.2019-23.04.2019r. 

 

6.Ezaminy : 

*Pisemny egzamin maturalny-06.05.2019-23.05.2019 

 

7.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

   02.11.2018r. - dzień wolny 

   10.01.2019r.- dzień wolny 

   02.05.2019r.-  dzień wolny 

   06.05.2019r.- dzień wolny 

   07.05.2019r.- dzień wolny 

   08.05.2019r.- dzień wolny 

   18.06.2019r.-  dzień wolny 

8.Ferie letnie- 24.06.2019 r.-30.08.2019r. 

 

9.Konferencje klasyfikacyjne: 

  I semestr - dla klas maturalnych-  13.12.2018 r. 

   - dla klas I, II i III - 10.01.2019 r. 

  II semestr - dla klas maturalnych -17.04.2019r. 

                   - dla klas I, II i III - 13.06.2019 r. 

 

10.Konferencja analityczna-I 31.01.2019r. 

                                              II 24.06.2019r. 

11.Spotkania z rodzicami: 

 a)  20.09.2018 r.- spotkanie informacyjne, 

 b)  24.10.2018 r. - dyżur nauczycieli, 

 c)  29.11.2018 r. - dyżur nauczycieli, spotkanie z rodzicami klas mat. (propozycje ocen ndst.) 

 d) 13.12.2018 r. - spotkanie z rodzicami, (propozycje ocen ndst.) 

 f)  31.01.2019 r. - wywiadówka, 

 g) 28.02.2019 r. - dyżur nauczycieli,  

 h) 28.03.2019 r. -  dyżur nauczycieli, spotkanie z rodzicami klas mat. (propozycje ocen ndst.) 

 i)  25.04.2019 r.  - dyżur nauczycieli  

 j)  16.05.2019 r. –spotkanie z rodzicami, (propozycje ocen ndst.)                    

12. Kalendarz imprez szkolnych 

a) Sprzątanie Świata- wrzesień 2018 

b) Dni Logistyki- październik 2018 

c) Dzień Niepodległości- listopad 2018 

d) Wigilie klasowe, jasełka- grudzień 2018 

e) Dzień Bezpiecznego Internetu- luty 2019 

f) Dzień Patrona – marzec 2019 

g) Rekolekcje wielkopostne- marzec/kwiecień 2019 

h) Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości- kwiecień 2019 

i) „Katyń…Ocalić od zapomnienia” – kwiecień 2019 

j) Tydzień profilaktyki zdrowotnej- kwiecień 2019 

k) Dzień Sportu- maj/czerwiec 2019 

 

 

 

 


