
 KALENDARIUM  NA  ROK  SZKOLNY  2013/2014 –ZESPÓŁ SZKÓŁ W OZIMKU 
    

     30.08.2013  - konferencja RP rozpoczynająca rok szkolny 2013/2014 

     02.09.2013   - rozpoczęcie roku szkolnego 

        12.09.2013 - konferencja RP (czwartek, godz.15.15) 

do 20.09.2013   - spotkania rodziców klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  z wychowawcami klas                            

        11.10.2013  – apel –DEN-  uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych 

        14.10.2013 – DEN –dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

        31.10.2013- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

        01.11.2013  -  dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

        11.11.2013   - Święto Niepodległości- dzień wolny od zajęć  dydaktyczno - wychowawczych        

    ...12.2013 - próbna matura z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu dodatkowego - 

OPERON 

      

        ...12 2013 – próbne egzaminy gimnazjalne - OPERON                                         

     23.12. 2013  - 31.12.2013  - zimowa przerwa świąteczna 

     06.01.2014 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć  dydaktyczno - wychowawczych 

     10.01.2014  - ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych za I semestr  

     14.01.2014 -  ostateczny termin informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach  za I semestr  

                            konsultacje dla rodziców – obowiązkowa obecność wszystkich nauczycieli od 17.30-18.30. 

     30.01.2014  - konferencja klasyfikacyjna I półrocze (czwartek, godz.15.15) 

     01.02.2014 – początek II semestru 

     05.02.2014 – apel szkolny podsumowanie I semestru                                                                                                                                         

     06.02.2014  - konferencja podsumowująca I semestr roku szkolnego 2013/2014 (czwartek, godz.15.15) 

     17.02.2014 – 02.03.2014 – ferie zimowe 

     04.04.2014 – ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach maturalnych 

     11.04.2014  - ostateczny termin informowania rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w kl. III LO                                 

     16.04.2014  - konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych (środa, godz.15.15) 

     17.04-22.04.2014   - wiosenna przerwa świąteczna                                

     23.04. – 25.04.2014 - egzaminy gimnazjalne wg harmonogramu CKE  

     23-25.04.2014 – dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla klas gimnazjum 

     25.04.2014  - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych i pożegnanie 

                                  absolwentów – apel przygotowany przez kl. II LO 

      01-02.05.2014 - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

od 05.05. – 30.05.2014- pisemne i ustne egzaminy maturalne (sesja wiosenna) – wg harmonogramu CKE i ZS 

      05 - 07.05.2014 - dni wolne od  zajęć dydaktycznych dla klas liceum ogólnokształcącego i technikum 

      16.05.2014 - ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach  zawodowych programowo 

                            najwyższych                                                                

     23.05.2014 - ostateczny termin informowania uczniów i rodziców klas zawodowych programowo najwyższych     

                            o  przewidywanych ocenach końcowych                                                                                                                                                

     03.06.2014 - ostateczny termin wystawiania ocen przewidywanych w klasach pozostałych 

     05.06.2014 - ostateczny termin informowania uczniów i rodziców  w klasach pozostałych  o przewidywanych   

    ocenach końcowych - konsultacje dla rodziców obowiązkowa obecność wszystkich nauczycieli  od 17.30-18.30 

     09.06.2014  - konferencja klasyfikacyjna klas zasadniczych programowo najwyższych (poniedziałek-15.15)  

     13.06.2014  - zakończenie zajęć w klasach zawodowych programowo najwyższych 

     19.06.2014 – Święto Bożego Ciała – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

     20.06.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                                                                                                                                

    23.06.2014  - pisemny  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (poniedziałek-12.00)                  

  od  01.07.2014- praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach zawodowych (ZSZ)                      

    24.06.2014 - końcowa konferencja klasyfikacyjna (wtorek-15.15) 

    26.06.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

    27.06.2014  - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych        

    28.06-31.08.2014 - ferie letnie  

    30.06.2014 (poniedziałek  godz. 10.00)  - konferencja podsumowująca rok szkolny 2013/2014 


