
data zadanie uwagi
4.09.2017                      

poniedziałek Uroczystość ropoczęcia roku szkolnego 2017/2018 wg grafiku
14.09.2017                        

czwartek Spotkanie z rodzicami (1)
13.10.2017                         

piątek Święto Komisji Edukacji Narodowej
24.10.2017                      

wtorek Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
10.11.2017                    

piątek Narodowe Święto Niepodległości 

15.11.2017                                                         

środa

Spotkanie z rodzicami (2)                                                                                                                                                    

- możliwość uzyskania wstępnej informacji o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych na semestr

22.12.2017                                    

piątek Wigilia w szkole
22.12.2017                        

piątek Ustalenie ocen śródrocznych

23.12.2017 - 1.01.2018 Przerwa świąteczna
4.01.2018                              

czwartek Złożenie Arkuszy klasyfikacji klasy do g.12.00 (wychowawcy)
9.01.2018                         

wtorek Rada klasyfikacyjna kl. I - III
11.01.2018                                              

czwartek Spotkanie z rodzicami (3)

12.01.2018                                           

piątek Złożenie sprawozdań po I semestrze do g.12.00 (zespoły przedmiotowe etc.)

15.01.2018 - 28.01.2018 Ferie zimowe

31.01.2018                          

środa Rada plenarna - podsumowanie I semestru
9.02.2018                                           

piątek Studniówka

10.03.2018 sobota Dzień odpracowany za 30.04.2018

14.03.2018                          

środa

Spotkanie z rodzicami (4)                                                                                                                               

- możliwość uzyskania wstępnej informacji o przewidywanych rocznych  ocenach 

niedostatecznych uczniów kl. III

21.03.2018                       

środa

Dzień Wiosny - Dzień promocji zdrowia i twórczości uczniów  LO X /                                             

Rada pedagogiczna szkoleniowa

29.03.2018 - 3.04.2018 Przerwa świąteczna

14.04.2018                        

sobota Drzwi Otwarte w LO X ( za 2.05.2018)

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas III

wpis do dziennika elektronicznego "przewidywana ocena roczna"

popołudniowy dyżur pedagoga/psychologa 16.00 - 17.00   (możliwość uzyskania 

informacji o przewidywanych ocenach rocznych  w sytuacji braku dostępu do Internetu)

Możliwość złożenia podań o egzamin wewnątrzszkolny                                                                                             

- sekretariat C/2 do godz. 10.00
Rozpatrzenie podań o egzamin wewnątrzszkolny - gdz. 13.00                                                                    

(informacja w sekretariacie C/2 )

Ustalenie ocen rocznych - wpis w dzienniku elektronicznym "Ocena roczna"

Kalendarz wewnętrzny LO X 2017/2018

I semestr 4.09.2017 - 22.12.2017 (31.12.2017)

II semestr 2.01.2018 - 22.06.2018

18.04.2018                       

środa

19.04.2018                          

czwartek



20.04.2018                          

piątek Złożenie Arkuszy klasyfikacji klasy do g.12.00 (wychowawcy kl. III)
20.04.2018 piątek  

23.04.2018 poniedziałek Egzaminy wewnątrzszkolne

24.04.2018                          

wtorek

Rada klasyfikacyjna kl. III                                                                                                                                             

Rada szkoleniowa -  procedury egzaminu maturalnego
26.04.2018                        

czwartek Święto Konstytucji 3 Maja
27.04.2018                          

piątek Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla kl. III

30.04.2018                       

poniedziałek 

Dzień wolny od zajęć po odpracowaniu  10 marca 2018 (sobota)                                                                    

(na podst.§ 5 ust.4 Rozp MEN z dnia 18.04.2002 z późn. zmn. w sprawie organizacji roku 

szkolnego.)

2.05.2018                                 

środa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                                                                            

(na podst.§ 5 ust1.pkt 3  Rozp MEN z dnia 18.04.2002 z późn. zmn. w sprawie organizacji roku 

szkolnego.)

4.05.2018 piątek
7.05.2018                     

poniedziałek
8.05.2018                         

wtorek

14.05.2018 poniedziałek

poinformowanie o przewidywanej  niedostatecznej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

uczniów i rodziców klas I - II                                                                                                                                           

-  wpis w rubryce przewidywana ocena roczna

29.05.2018                     

wtorek

Spotkanie z rodzicami (5)                                                                                                                                                

-możliwość uzyskania wstępnej informacji o przewidywanych rocznych  ocenach 

niedostatecznych uczniów kl. III
31.05.2018                           

czwartek Boże Ciało  (dzień wolny)

4.06.2018 poniedziałek Złożenie sprawozdań rocznych do g.12.00 (zespoły przedmiotowe etc.)

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów  klas I- II

wpis do dziennika elektronicznego "przewidywana ocena roczna"

popołudniowy dyżur pedagoga/psychologa 16.00 - 17.00   (możliwość uzyskania 

informacji  o przewidywanych ocenach rocznych  w sytuacji braku dostępu do Internetu)

Możliwość złożenia podań o egzamin wewnątrzszkolny                                                                                       

- sekretariat C/2 do godz. 10.00

Rozpatrzenie podań o egzamin wewnątrzszkolny - gdz. 13.00                                             

(informacja w sekretariacie C/2 )

Ustalenie ocen rocznych - wpis w dzienniku elektronicznym "Ocena roczna"
14.06.2018 czwartek 

15.06.2018 piątek Egzaminy wewnątrzszkolne
14.06.2018                           

czwartek Złożenie Arkuszy Klasyfikacyjnych klas I - II do gdz. 12.00 (wychowawcy)
18.06.2018                    

poniedziałek Rada klasyfikacyjna kl. I - II
21.06.2018                          

czwartek Rada plenarna - podsumowanie roku 2017/2018

13.06.2018                          

środa

Egzaminy maturalne

12.06.2018                         

wtorek


