
K A L E N D A R Z 

roku szkolnego 2018/2019 

1. Terminy zajęd dydaktyczno-wychowawczych 
Rok szkolny 2018/2019 trwa od 03.09.2018 do 31.08.2019 i dzieli się na dwa półrocza:  
 I półrocze  03.09.2018   - 03.02.2019 

 I półrocze klasy maturalne  03.09.2018  - 16.12.2018 

 II półrocze  04.02.2019  - 21.06.2019 

 II półrocze klasy maturalne  17.12.2018  - 26.04.2019  -  

rozpoczęcie zajęd dydaktyczno-wychowawczych  03.09.2018 (poniedziałek) 

rekolekcje szkolne   17.10.2018   - 19.10.2018 

zakooczenie zajęd w klasach maturalnych   26.04.2019 (piątek) 

zakooczenie zajęd w pozostałych klasach   21.06.2019 (piątek) 

 

2. Terminy ferii szkolnych 

zimowa przerwa świąteczna   23.12.2018  - 31.12.2018 

ferie zimowe   14.01.2019  - 27.01.2019 

wiosenna przerwa świąteczna   18.04.2019  - 23.04.2019 

 

3. Dni wolne od zajęd dydaktyczno- wychowawczych 

Branżowa Szkoła I Stopnia: 02.11.2018 (piątek), 02.05.2019 (czwartek), 06.05.2019 (poniedziałek), 07.05.2019 (wtorek), 08.05.2019 (środa) 

Liceum Ogólnokształcące, Technikum: 02.11.2018 (piątek), 02.05.2019 (czwartek), 06.05.2019 (poniedziałek), 07.05.2019 (wtorek), 08.05.2019 (środa) 

 

4. Terminy egzaminów szkolnych 

Egzamin maturalny: 

TERMIN GŁÓWNY 

częśd pisemna częśd ustna  data wydania świadectw 

od 06.05.2019 do 

23.05.2019 

języki obce od 6 maja do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) 
04.07.2019 

język polski od 9 maja do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) 
 

TERMIN POPRAWKOWY 

częśd pisemna częśd ustna  data wydania świadectw 

20.08.2019 od 20.08.2019 do 21.08.2019 11.09.2019 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

Sesja 1: styczeo – luty 2019 

częśd pisemna częśd praktyczna data wydania świadectw 

10.01.2019 
model „d” modele „w, wk, dk” 

22.03.2019 
09.01.2019 od 11.01.2019 do 16.02.2019 

 

 

Sesja 2: czerwiec - lipiec 2019 

częśd pisemna częśd praktyczna data wydania świadectw 

18.06.2019 
model „d” modele „w, wk, dk” 

30.08.2019 
17.06.2019 od 21.06.2019 do 04.07.2019 

 

 

 

 

5. Terminy praktyk zawodowych 

Klasa 2 IM1 oraz 2 IM2 – Technik informatyk   praktyki śródroczne w każdy piątek 

klasa 3 M   06.05.2019 – 31.05.2019 

klasa 3 IAE   06.05.2019 – 31.05.2019 

 

6. Terminy rad pedagogicznych 

- przygotowawcza   30.08.2018 (czwartek) oraz 31.08.2018 (piątek) 

- robocza   12.09.2018 (środa) 

- analityczno - szkoleniowa   11.10.2018 (czwartek) 

- robocza    04.12.2018 (wtorek) 

- klasyfikacyjna klas maturalnych   17.12.2018 (poniedziałek) 

- klasyfikacyjna pozostałych klas   04.02.2019 (poniedziałek) 

- analityczna   06.02.2019 (środa) 

- robocza (szkoleniowa)   14.03.2019 (czwartek) 

- klasyfikacyjna klas maturalnych   24.04.2019 (środa) 

- klasyfikacyjna pozostałych klas   17.06.2019 (poniedziałek) 

- analityczna   21.06.2019 (piątek) 

 

7. Terminy zebrao z rodzicami 

10.09.2018 (poniedziałek) – klasy pierwsze; 19.09.2018 klasy pozostałe (środa);  07.11.2018 (środa) – bez klas maturalnych; 

26.11.2018 (poniedziałek) – klasy maturalne; 19.12.2018 (środa) – bez klas maturalnych;  06.02.2019 (środa);  

27.03.2019 (środa); 27.05.2019 (poniedziałek); 

 

8. Terminy uroczystości szkolnych 

Dzieo KEN  - 14.10.2018 (niedziela) Święto Niepodległości     - 11.11.2018 (niedziela) 

Święto Kolejarza  - 25.11.2018 (niedziela) Studniówka  - 16.02.2019 (sobota) 

Dzieo Patrona Szkoły - 16.10.2018 (wtorek) 


