HARMONOGRAM PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ,

I semestr 2018 / 2019 r.

03.09-28.09.
2018 r.

Praktyki zawodowe klasy 3 tge– technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista

03.09.-07.09.
2018 r.

Czas Zawodowców Bis – warsztaty dla techników logistyków klas czwartych w Pile

12.09.2018 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.09.2018 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami, ukonstytuowanie się Rady Rodziców

11.10.2018 r.

Rada pedagogiczna, w tym analiza wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje
zawodowe

12.10.2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej - uroczystości szkolne

15.10.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.10.2018 r.

Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

02.11. 2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

08.11.2018 r.

Uroczystości szkolne związane ze Świętem Niepodległości; Ślubowanie klas pierwszych

15.11.2018 r.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

16.11. 2018 r.

XVIII Konkurs „Liro ty moja śpiewna”.

20.11.2018 r.

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania w klasach 4 tlg, 4tgl
oraz 3 A/B/C LO

22.11.2018 r.

Zebranie z rodzicami i wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów dla wszystkich klas. Informacja
o prognozowanych ocenach śródrocznych w klasach 4 tlg oraz 3 A/B/C LO

grudzień 2018 r.

„Zanim przyjdą goście” – edycja zimowa

11.12. 2018 r.

Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych w klasach 4 tlg oraz 3 A/B/C LO i wystawienie ocen
prognozowanych uczniom pozostałych klas w Zespole Szkół

13.12.2018 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych oraz zebranie z rodzicami i wychowawcami
oraz nauczycielami przedmiotów dla pozostałych klas.

14.12.2018 r.

Koniec okresu dla klas 4 tlg, 4tgl oraz 3 A/B/C LO

17.12.2018 r.

Początek nowego okresu dla klas 4 tlg, 4 tgl oraz 3 A/B/C LO

21.12. 2018 r.

Wigilie klasowe, spotkanie wigilijne pracowników ZS

24.12. 2018 r. -01.01.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2019 r.

Podsumowanie projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

08.01.2019 r.

Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych w pozostałych klasach ZS

10.01.2019 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

11.01. 2019 r.

Koniec I okresu

14.- 27.01.2019 r.

Ferie zimowe.

28.01. 2019 r.

Początek II okresu dla pozostałych klas

