
HARMONOGRAM  PRACY  W ZESPOLE SZKÓŁ,    I  semestr  2017 / 2018  r. 

 04.09-29.09.    

2017 r. 

Praktyki zawodowe klas  3 tlg i 3 tgl– technik żywienia  i usług  gastronomicznych oraz technik logistyk 

 14.09.2017 r. Spotkanie z rodzicami, ukonstytuowanie się Rady Rodziców. 

14.09.2017 r. Rada pedagogiczna. 

05.10.2017 r. 
Rada pedagogiczna, w tym analiza wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. 

12.10.2017 r. Dzień  Edukacji Narodowej  - uroczystości szkolne. 

13.10. 2017 r.  Dzień wolny od zajęć w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej. 

02.11. 2017 r. 

03.11. 2017 r.. 

 

Dni wolne od zajęć. 

09.11.2017 r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa z emisji głosu. 

10.11.2017 r. Uroczystości szkolne  związane  ze  Świętem  Niepodległości . Ślubowanie klas pierwszych. 

17.11.2017 r. XVI Konkurs „Liro ty moja śpiewna”.   

27.11.2017 r. 
Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania w klasach 4 tlg oraz 

3 A/B/C LO 

30.11.2017 r. 
Zebranie z rodzicami i wychowawcami dla wszystkich klas. Informacja o prognozowanych ocenach 

śródrocznych w klasach 4 tlg oraz 3 A/B/C LO. 

07.12. 2017 r. „Zanim przyjdą goście” – edycja zimowa. 

19.12. 2017 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. 

21.12. 2017 r. 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 4 tlg oraz 3 A/B/C LO, 

Zebranie z rodzicami – wychowawcy i dyżury nauczycielskie, informacje o ocenach prognozowanych. 

22.12. 2017 r. 

Wigilie klasowe, spotkanie wigilijne pracowników ZS. 

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

23.12. 2017 r. - 

-01.01.2018 r. 

 

Zimowa przerwa świąteczna. 

02.01. 2018 r. Początek nowego okresu dla klas 4 tlg oraz 3 A/B/C LO. 

styczeń 2018 r.  Apel poświęcony 99 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. 

11.01. 2018 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla klasy 4 tlg – sesja zimowa 

16.01. 2018 r. Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych uczniom pozostałych klas. 

18.01. 2018 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas. 

19.01. 2018 r. Koniec I okresu. 

22.01. 2018 r. Początek II okresu dla pozostałych klas. 

 


