Kalendarium - rok szkolny 2018/2019
Przerwy:
Przerwa zimowa – 23.12.2018 – 31.12.2018
Ferie zimowe – 11.02.2019 – 24.02.2019
Przerwa wiosenna – 18.04.2019 – 23.04.2019
Ferie letnie – 22.06.2019 – 31.08.2019

Czas trwania nauki – półrocza
I półrocze:
kl. I-III: 03.09.2018 – 18.01.2019
kl. IV: 03.09.2018 – 14.12.2018
II półrocze:
kl. I-III: 21.01.2019 – 21.06.2019
kl. IV: 17.12.2018 – 26.04.2019

Rady klasyfikacyjne:
I półrocze:
kl. I-III: 18.01.2019
kl. IV: 14.12.2018
II półrocze:
kl. I-III: 14.06.2019
kl. IV: 16.04.2019

Egzaminy poprawkowe:
26.08.2019 – 28.08.2019

Egzaminy klasyfikacyjne:
Klasy I-III – czerwiec 2019 (17.06.2019-19.06.2019)
Klasy IV – kwiecień 2019 (17,24-25.04.2019)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Branżowa Szkoła I Stopnia (6 dni):
1. 02.11.2018– potrzeby organizacyjne szkoły
2. 09.01.2019 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna
3. 10.01.2019 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
4. 02.05.2019 – potrzeby organizacyjne szkoły
5. 7.05.2019 – Egzamin maturalny matematyka
6. 31.05.2019 – Jubileusz 100-lecia szkoły
Technikum (10 dni):
1. 02.11.2018– potrzeby organizacyjne szkoły
2. 09.01.2019 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna
3. 10.01.2019 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
4. 02.05.2019 – potrzeby organizacyjne szkoły
5. 6.05.2019 – Egzamin maturalny język polski
6. 7.05.2019 – Egzamin maturalny matematyka
7. 8.05.2019 – Egzamin maturalny j. angielski
8. 31.05.2019 – Jubileusz 100-lecia szkoły
9. 17.06.2019 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna
10. 18.06.2019 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna

Terminy oceniania
I półrocze, kl. I-III:
1. 18.12.2018 - odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie Przewidywana
zagrożenia nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych, które kończą się w pierwszym
półroczu danego roku szkolnego.
2. 03.01.2019 – poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
które kończą się w pierwszym półroczu danego roku szkolnego
3. 14.01.2019 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres I półrocza
I półrocze, kl. IV:
1. 14.11.2018 – odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie Przewidywana
zagrożenia nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych, które kończą się w pierwszym
półroczu danego roku szkolnego.
2. 29.11.2018 – poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
które kończą się w pierwszym półroczu danego roku szkolnego
3. 10.12.2018 - wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres I półrocza
II półrocze, kl. I-III:
1. 14.05.2019 - odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie Przewidywana
zagrożenia nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych
2. 28.05.2019 – poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
3. 10.06.2019 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres II półrocza
4. 21-25.06.2019 - pisemne zastrzeżenia dotyczące ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w
przypadku gdy zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tych oceny
II półrocze, kl. IV:
1. 15.03.2019 - odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie Przewidywana
zagrożenia nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych
2. 02.04.2019 – poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
3. 10.04.2019– wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres II półrocza
4. 26-30.04.2019 - pisemne zastrzeżenia dotyczące ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w
przypadku gdy zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tych oceny

Wywiadówki:
1. 14.09.2018 – wybór trójek klasowych do Rady Rodziców ZSG, poinformowanie
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
i dodatkowych, kryteriach oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów z poszczególnych przedmiotów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Zapoznanie z WZO i
dokumentami szkolnymi. Zebranie woli, oświadczeń dotyczących pracy szkoły.
2. 26.10.2018 – konsultacje nt. bieżących wyników nauczania oraz zachowania uczniów
3. 30.11.2018 – poinformowanie o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które kończą się w pierwszym półroczu danego
roku szkolnego – kl. IV
4. 04.01.2019 – poinformowanie o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które kończą się w pierwszym półroczu danego
roku
szkolnego
–
kl.
I-III,
informacja
o ocenach za I półrocze kl. IV
5. 25.01.2019 – informacja o ocenach za I półrocze kl. I-III
6. 08.03.2019 - konsultacje nt. bieżących wyników nauczania oraz zachowania uczniów
7. 05.04.2019 – poinformowanie o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej
zachowania
kl.
IV,
informacja
o bieżących ocenach i zachowaniu kl. I-III
8. 29.05.2019 - poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
kl. I-III

Data
Sierpień 2018
21.08.2018 r.
27.08.28.08.2018 r.
27.08.30.08.2018 r.
27.08.2018 r.
godz. 8:00
30.08.2018
godz. 7.30
31.08.2018 r.
Wrzesień 2018
03.09.2018 r.

Dzień
tygodnia

Wydarzenie

wtorek
poniedziałek
- wtorek
poniedziałek
– czwartek
wtorek

Egzamin maturalny - poprawkowy
Egzaminy poprawkowe

piątek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

piątek

Przekazanie wyników z egzaminu z kwalifikacji po sesji czerwieclipiec 2017

poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie uczniów kl.
pierwszych
Zatwierdzenie list uczniów poszczególnych klas
Wybór samorządów klasowych

03.09.2018 r.
poniedziałek
do 10.09. 2018 piątek
r
do10.09.2018 r. piątek
8.09.2018 r.
sobota
do 14.09.2018 piątek
r.
14.09.2018 r.
14.09.2018 r.
15-16.09.2018

piątek
piątek
Sobota,
niedziela
27.09.2018 r.
czwartek
do 28.09.2018 piątek
r.
28.09.2018 r.
piątek
28.09.2018 r.
piątek
23-30.09.2018
30.09.2018 r.
niedziela
Październik 2018
2.10.2018 r.
wtorek
10.10.2018 r.
środa
12.10.2018 r.
piątek
14.10.2018 r.
niedziela
16.10.2018 r.
wtorek
16.10.2018 r.
wtorek
30.10.2018 r.
wtorek
30.10.2018 r.
wtorek
31.10.2018 r.
środa
Listopad 2018
1.11.2018 r.
czwartek
5.11.2018 r.
poniedziałek

Zebrania Zespołów Przedmiotowych
Posiedzenie komisji ds. oferty ubezpieczeniowej

Zapoznanie uczniów z dokumentami wewnątrzszkolnymi,
przepisami bhp, p.poż, zasadami ewakuacji
Narodowe czytanie – „Przedwiośnie”
Przekazanie przez nauczycieli rozkładów materiału, PSO, planów
pracy wychowawczej i innych planowanych do realizacji
programów
Spotkanie z rodzicami - wywiadówka
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Dożynki w Spale
Światowy Dzień Turystyki
Złożenie deklaracji maturalnych.
Dzień Kawy
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
Europejski Tydzień Sportu
Dzień Chłopaka
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
Światowy dzień Zdrowia Psychicznego
Dzień bezpiecznego komputera
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Papieski
Światowy Dzień Chleba
Dzień Spódnicy
Dzień Makaronu
Światowy Dzień Oszczędzania
Święto Zmarłych
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

11.11.2018 r.
13.11.2018 r.
13.11.2018 r.
14.11.2018 r.

niedziela
wtorek
wtorek
środa

15.11.2018 r.
20.11.2018 r.
29.11.2018 r.

czwartek
wtorek
czwartek

30.11.2018 r.

piątek

Grudzień 2018
7.-8.12.2018 r.
10.12.2018 r.

piąteksobota
poniedziałek

14.12.2018 r.
14.12.2018 r.
18.12.2018 r.

piątek
piątek
wtorek

23.12.2018 r. –
1.01.2019 r.
Styczeń 2019
3.01.2019 r.
czwartek

4.01.2019 r.

piątek

9.01.2019 r.

środa

10.01.2019 r.

czwartek

14.01.2019 r.

poniedziałek

18.01.2019 r.
25.01.2019 r.

piątek
piątek

Luty 2019
9.02.2019 r.
11.

sobota
–

Narodowe Święto Niepodległości
Dzień Patrona Szkoły Mikołaja Spytka Ligęzy
Dzień Placków Ziemniaczanych
Odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie
Przewidywana
zagrożenia
nieklasyfikowaniem
z
zajęć
edukacyjnych, które kończą się w pierwszym półroczu danego roku
szkolnego
Dzień Herbaty
Dzień młodego wina Beaujolais
Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które kończą się w
pierwszym półroczu danego roku szkolnego – klasy IV
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: – poinformowanie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które
kończą się w pierwszym półroczu danego roku szkolnego – kl. IV
EKOGALA - Międzynarodowe targi żywności i produktów wysokiej
jakości
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres I półrocza – klasy IV.
Rada klasyfikacyjna – I półrocze klasy IV.
Zakończenie pierwszego półrocza w klasach IV.
Odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie
Przewidywana
zagrożenia
nieklasyfikowaniem
z
zajęć
edukacyjnych, które kończą się w pierwszym półroczu danego roku
szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna

Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które kończą się w
pierwszym półroczu danego roku szkolnego – klasy I – III
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: poinformowanie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które
kończą się w pierwszym półroczu danego roku szkolnego – kl. I – III
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Technikum + Branżowa
Szkoła I stopnia
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Technikum + Branżowa
Szkoła I stopnia
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres I półrocza
Rada klasyfikacyjna – pierwsze półrocze klasy I – III.
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: informacja o ocenach za I
półrocze kl. I-III
Dzień Pizzy
Ferie zimowe

22.02.2019 r.
Marzec 2019
1.03.2019 r.
4.03.2019 r.
14.03.2019 r.
15.03.2019 r.

15.03.2019 r.
17.03.2019 r.
21.03.2019 r.
24.03.2019 r.
30.03.2019 r.
Kwiecień 2019
2.04.2019 r.

piątek
poniedziałek
czwartek
piątek

piątek
niedziela
czwartek
niedziela
sobota
wtorek

Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kaziuki
Dzień Liczby Pi
Odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie
Przewidywana zagrożenia nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych
– klasy IV
Europejski Dzień Konsumenta
Dzień Świętego Patryka
Pierwszy dzień wiosny; Dzień Wagarowicza
Narodowy Dzień Życia
Godzina Dla Ziemi

Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – klasy IV
5.04.2019 r.
piątek
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: poinformowanie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - kl. IV;
informacja o bieżących ocenach i zachowaniu – klasy I - III
6.04.2019 r.
sobota
Światowy Dzień Sportu
7.04.2019 r.
niedziela
Światowy Dzień Zdrowia
10.04.2019 r.
środa
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres II półrocza – klasy IV
16.04.2019 r.
wtorek
Rada klasyfikacyjna – II półrocze klasy IV.
17.,
24.- środa, środa- Egzaminy klasyfikacyjne – klasy IV.
25.04.2019 r.
czwartek
18.
–
Wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2019 r.
23.04.2019 r.
wtorek
Światowy Dzień Książki
26.04.2019 r.
piątek
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.
26.
–
Pisemne zastrzeżenia dotyczące ocen klasyfikacyjnych z
30.04.2019 r.
obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku gdy zostały one ustalone
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych
oceny – klasy IV
Maj 2019
2.05.2019 r.
czwartek
Święto Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
6.05.2019 r.
poniedziałek Egzamin maturalny: język polski – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych, technikum
7.05.2019 r.
wtorek
Egzamin maturalny: matematyka – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych, technikum + branżowa szkoła
8.05.2019 r.
środa
Egzamin maturalny: język angielski – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych, technikum
8.05.2019 r.
środa
Dzień Bibliotekarza i Biblioteki
9.05.2019 r.
czwartek
Dzień Unii Europejskiej
14.05.2019 r.
wtorek
Odnotowanie w dzienniku elektronicznym w kolumnie
Przewidywana zagrożenia nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych

18.05.2019 r.
18.05.2019 r.
28.05.2019 r.

sobota
sobota
wtorek

29.05.2019 r.

środa

31.05.2019 r.

piątek

Czerwiec 2019
10.06.2019 r.

poniedziałek

– klasy I - III
Międzynarodowy dzień Muzeów
Światowy Dzień Pieczenia
Poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – klasy I
– III
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka: poinformowanie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – kl. I-III
Jubileusz 100-lecia szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych –
technikum + branżowa szkoła

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z
zachowania za okres II półrocza – klasy I - III
14.06.2019 r.
piątek
Rada klasyfikacyjna – II półrocze klasy I-III.
17.
– poniedziałek- Egzaminy klasyfikacyjne; klasy I-III.
19.06.2019 r.
środa
17.06.2019 r.
poniedziałek Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna;
dzień wolny od zajęć dydaktycznych - technikum
18.06.2019 r.
wtorek
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna;
dzień wolny od zajęć dydaktycznych – technikum
19.06.2019 r.
środa
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: Technikum + Branżowa
Szkoła
21.06.2019 r.
piątek
Zakończenie roku szkolnego klas I – III.
21.
– piątek
- Pisemne zastrzeżenia dotyczące ocen klasyfikacyjnych z
25.06.2019 r.
wtorek
obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku gdy zostały one ustalone
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych
oceny
22.06.
–
Ferie letnie.
31.08.2019 r.
Sierpień 2019
Egzamin maturalny – poprawkowy
26.
– poniedziałek- Egzaminy poprawkowe
28.08.2019 r.
środa

Kalendarium szczegółowe
STYCZEŃ
Data
01.01.2019
03.01.2019

Dzień
wtorek
czwartek

04.01.2019

piątek

06.01.2019
07.01.2019

niedziela
poniedziałek

08.01.2019

wtorek

09.01.2019

środa

Działanie
Nowy Rok
Targi Edukacji Zawodowej – Politechnika
Rzeszowska
– poinformowanie ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych, które kończą się w
pierwszym półroczu danego roku szkolnego
informacja o ocenach za I półrocze kl. IV
Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej godz.12.00
Konkurs z języka niemieckiego
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka:
poinformowanie rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia o przewidywanych dla
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych, które kończą się w
pierwszym półroczu danego roku szkolnego –
kl. I – III
Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
Olimpiada Wiedzy o Turystyce godz.12.00
Przygotowanie sal do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Sprawdzenie przygotowania sal do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe:
Godzina 9.00:
– T11 – Planowanie i organizacja usług w
recepcji,4FT
- T13 – Planowanie i organizacja imprez i usług
turystycznych
- A48 – Projektowanie wyrobów odzieżowych
Godzina 13.00:
-A49 Organizacja procesów wytwarzania
wyrobów
- T10 – Organizacja usług gastronomicznych
- T12 – Obsługa gości w obiektach
świadczących usługi hotelarskie4 GT,4 HT
- T14- Prowadzenie informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych, 4 ET
-T15- Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych4AT,4BT,4CT,4DT,4ET
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –
Technikum + Branżowa Szkoła I stopnia

Odpowiedzialni
R.Mac

D.Richert

G. Wałecki

R. Mac,
przewodniczący
ZN

10.01.2019

czwartek

11.01.2019

piątek

14.01.2019

poniedziałek

15.01.2019

wtorek

16.01.2019

środa

17.01.2019

czwartek

18.01.2019

piątek

19.01.2019

sobota

21.01.2019

poniedziałek

22.01.2019
25.01.2019

wtorek
piątek

26.01.2019

sobota

Część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe:
Godzina 10.00:
- A71 – projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych – 3 ET
- T 06 Sporządzanie potraw i napojów3AT,3BT, 3CT, 3DT,3ET
- T04 Produkcja wyrobów cukierniczych
- T13 – Planowanie i organizacja imprez i usług
turystycznych
Godzina 12.00:
- T10 – Organizacja usług gastronomicznych
4FT
- T12 – Obsługa gości w obiektach
świadczących usługi hotelarskie, 4GT,4HT
- T14- Prowadzenie informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych – 4ET
- T15- Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych4AT,4BT,4CT,4DT,4ET
Godzina 14.00:
-A49 Organizacja procesów wytwarzania
wyrobów odzieżowych – 4 HT
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –
Technikum + Branżowa Szkoła I stopnia
KO konkurs – świetlica internatu
T04 część praktyczna Produkcja wyrobów
cukierniczych godzina 16.00
wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i oceny z zachowania za okres I
półrocza
Etap szkolny Rzeszowskiego Konkursu
Matematycznego
 Spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy
Armii Krajowej godz.10.00 ZE
 przekazanie do wicedyrektorów
wydruków wyników klasyfikacji,
sprawdzenie zaliczenia różnic
programowych.
Rzeszów w czasie XX lecia międzywojennego –
lekcja muzealna. Muzeum Historii Miasta
Rzeszowa
Rada klasyfikacyjna – pierwsze półrocze klasy
I – III.15.00
Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa
30 lecie VIII LO
Matura próbna 2
Dzień Babci
Dzień Dziadka
Spotkanie z rodzicami - informacja o ocenach
za I półrocze kl. I-III godz.16.00 – 17.30
Zabawa choinkowa godz.10.00

D.Hołub

Zespół
humanistów

Zespół
humanistów

GRUDZIEŃ
Data
01.12.2018

Dzień
sobota

02.12.2018

niedziela

03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018

poniedziałek
wtorek
środa

06.12.2018

07.12.2018

czwartek

piątek

08.12.2018

sobota

10.12.2018

poniedziałek

Działanie
Udział w Narodowej Wystawie Rolniczej –
promocja żywności ekologicznej w Poznaniu
na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
Kurs stylizacji i wizażu dla nauczycieli w
ramach projektu „ Rzeszowskie szkoły otwarte
na rynek pracy”
Udział w Narodowej Wystawie Rolniczej –
promocja żywności ekologicznej w Poznaniu
na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich
Kurs stylizacji i wizażu dla nauczycieli w
ramach projektu „ Rzeszowskie szkoły otwarte
na rynek pracy”
Spotkanie KEZIT godz. 9.30 ZSEnergetycznych
Barbórka
Licealiada – koszykówka dziewcząt godz.9.00
arena
Spotkanie KEZIT godz. 10.30 ZSMechanicznych
Kultywowanie i przekazywanie tradycji
świątecznych – wypiek pierniczków – udział
przedszkolaków w lekcji otwartej
Kultywowanie i przekazywanie tradycji
świątecznych – Mikołajki
Konkurs kulinarny "Zboża najwyższej jakościPowrót do zbóż pradawnych" Finał od 0506.12. 2018 r. odbędzie się w PODR w
Boguchwale.
Szkolenie Rady Pedagogicznej – Emisja głosu –
godz.14.15
Odprawa przed Europejskim Konkursem
Kulinarnym w ramach Ekogali 2018 – Dom
Strażaka Nowa Wieś godz.18.00
Przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące
przebieg części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz
zespoły nadzorujące przebieg części
praktycznej
Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności
Wysokiej Jakości. Europejski Konkurs Kulinarny
w ramach Ekogali 2018 godz.10.00
Szkolenie Rady Pedagogicznej. Emisja
głosu,godz.14.15
Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności
Wysokiej Jakości. Europejski Konkurs Kulinarny
w ramach Ekogali 2018 godz.10.00
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć

Odpowiedzialni
A.Kielar

A.Kielar

R.Mac

D.Buczko
K.Buraś
Samorząd
Uczniowski
D.Grys

R.Mac
B.Łuka

R.Mac

B.Łuka

B.Łuka

11.12.2018

wtorek

12.12.2018

środa

13.12.2018

czwartek

edukacyjnych i oceny z zachowania za okres I
półrocza – klasy IV.
Szkolenie Rady Pedagogicznej – Emisja głosu
godz.14.15
Kultywowanie i przekazywanie tradycji
świątecznych – wypiek pierniczków – udział
przedszkolaków w lekcji otwartej
Przekazanie do wicedyrektorów wydruków
wyników klasyfikacji, sprawdzenie zaliczenia
różnic programowych
Kształtowanie postaw patriotycznych,
Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Rocznica wprowadzenia stanu wojennego” ,
Audycja poświęcona wprowadzeniu stanu
wojennego.
Konkurs historyczny im. majora Marka
Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1939–1948. W walce o
wolną Polskę”. 9.00 aula
Ocena wyników konkursu sala 003
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
im. KEN w Sandomierzu - V Regionalny
Konkurs Kulinarny „Kapusta - królowa polskich
warzyw”.
Rada klasyfikacyjna – I półrocze klasy IV.
Zakończenie pierwszego półrocza w klasach IV.
Szkolenie zespołów nadzorujących przebieg
części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych
salach egzaminacyjnych oraz zespołów
nadzorujących przebieg części praktycznej
Odnotowanie w dzienniku elektronicznym w
kolumnie Przewidywana zagrożenia
nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych,
które kończą się w pierwszym półroczu danego
roku szkolnego
Obsługa spotkania opłatkowego – godz.16.00

14.12.2018

piątek

18.12.2018

wtorek

19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018 r.

środa
czwartek
piątek

22.12.2018 r.

sobota

Jasełka
Kształtowanie postaw patriotycznych,
poszanowanie zwyczajów, życzenia świąteczne
Jasełka i szkolny Opłatek, Festiwal stołów
wigilijnych Wigilia na rynku.15.30-17.30
Regionalia „Agro-gwiazdka”

23.12.2018

– 1.01.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Wychowawcy
klas
Historycy –
B.Kaczmarska,
J.Faryniak

D.Grys

S.Walat

R.Mac

D.Richert

katecheci
Wychowawcy
klas,
nauczyciele
K.Dziewit
B.Kołodziej

PAŹDZIERNIK
01.10.2018

poniedziałek

02.10.2018
03.10.2018

wtorek
środa

04.10.2018

czwartek,

05.10.2018

piątek

08.10.2018

poniedziałek

09.10.2018

wtorek

10.10.2018

środa

11.10.2018

czwartek,

12.10.2018

piątek

14.10.2018
15.10.2018

niedziela
poniedziałek

16.10.2018

wtorek

17.10.2018

środa

18.10.2018

czwartek,

Organizacja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
– wystawy , konkursy, projekty nieustający konkurs czytelniczy
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
Wycieczka do Myczkowiec, J. Dobosz, K. Buraś
3 – 5.10.2018 r. Ogólnopolska Konferencja HOGATUR – Toruń
R.Mac, D.Grys,
„Edukacja włączająca w kształceniu zawodowym”.
Konferencja odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30, w auli
budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ulicy Ł.
Cieplińskiego 4. A.Ziaja, K.Szmuc-Augustyn, A.Kielar
3 – 5.10.2018 r. Ogólnopolska Konferencja HOGATUR – Toruń
R.Mac, D.Grys,
3 – 5.10.2018 r. Ogólnopolska Konferencja HOGATUR – Toruń
R.Mac, D.Grys,
Szkolny Etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z zakresu
Projektowania i Wytwarzania Odzieży
Szkolny konkurs kulinarny sala 209
Szkolenie „Produkty ekologiczne” Mistrz Czesław Maus ze
Stowarzyszenia Polska Ekologia
Dzień wegetarianina
Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia.
A. Zięba, M. Bełch,
Konferencja „Pracownia miast: Rzeszów”, która odbędzie się
w budynku Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców
Warszawy 12 w Rzeszowie.
Uroczystość „Komisji Edukacji Narodowej” – spotkanie z
czynnymi i emerytowanymi nauczycielami, pracownikami
szkoły – godzina 13.30/ aula/ Program artystyczny z okazji
święta KEN.I.Bialic, Ł. Szymański
Dzień Edukacji Narodowej Miasto Rzeszów godz.13.00 sala
koncertowa Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego ul
Dąbrowskiego Rzeszów
Dzień Edukacji Narodowej Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego godz.9.00 , 12.00
Dzień Edukacji Narodowej
Grupa „B“ - sala gimnastyczna IV LO
Rozgrywki piłki siatkowej początek pierwszego meczu godz.
9.00. Kolejność spotkań będzie rozlosowana bezpośrednio
przed zawodami wg schematu: 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3.
Dzień Papieski
Światowy Dzień Chleba
Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap szkolny
Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Oxford
J. Harris- Pawłowska
Konkurs gramatyczny języka angielskiego
S. Janik, Z. Fąfara, J. Harris-Pawłowska

23.10.2018

wtorek

Targi Pracy organizowane w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery

25.10.2018

czwartek,

26.10.2018

piątek

29.10.2018
30.10.2018

poniedziałek
wtorek

31.10.2018

środa

Festiwal piosenki patriotyczno – turystycznej J. Faryniak, M.
Bełch
konsultacje dla Rodziców nt. bieżących wyników nauczania
oraz zachowania uczniów
Ogólnopolski Tydzień Oszczędzania w ZSG
Dzień Spódnicy
Dzień Makaronu
Światowy Dzień Oszczędzania

WRZESIEŃ
03.09.2018 r.

poniedziałek

03.09.2018 r.
do 9.09.2018 r.

poniedziałek
piątek

do 10.09. 2018 r
do10.09.2018 r.

piątek
piątek

8.09.2018 r.
do 14.09.2018 r.

sobota
piątek

14.09.2018 r.
14.09.2018 r.
15.-16.09.2018 r.

piątek
piątek
sobotaniedziela
piątek
niedzielaniedziela
poniedziałek
środa
czwartek
piątek
piątek
piątek
piątek
niedziela

21.09.2018 r.
23.-30.09.2018 r.
24.-25.09.2018 r.
26.09.2018 r.
27.09.2018 r.
do 28.09.2018 r.
28.09.2018 r.
28.09.2018 r.
28.09.2018 r.
30.09.2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie uczniów
kl. pierwszych
Zatwierdzenie list uczniów poszczególnych klas
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wybór samorządów klasowych
Zapoznanie uczniów z dokumentami wewnątrzszkolnymi,
przepisami bhp, p.poż, zasadami ewakuacji
Narodowe czytanie – „Przedwiośnie”
Przekazanie przez nauczycieli rozkładów materiału, PSO,
planów pracy wychowawczej i innych planowanych do
realizacji programów
Spotkanie z rodzicami - wywiadówka
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Dożynki Prezydenckie
Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”
Europejski Tydzień Sportu
Salon Maturzystów – Uniwersytet Rzeszowski
Europejski Dzień Języków Obcych
Światowy Dzień Turystyki
Złożenie deklaracji maturalnych.
Dzień Kawy
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
Przegląd BHP
Dzień Chłopaka

