
Kalendarz szkolny – rok szkolny 2018/2019 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

 

Wydarzenie Termin 

Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 

Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018.-31.12.2019 

Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 -23.04.2019 

Egzaminy próbne maturalne listopad 

Ferie zimowe 21.01. -03.02.2019 

Egzaminy maturalne 
6.05.2019 –j. polski, 7.05.2019– matematyka, 8.05.2019–j. angielski  

oraz pozostałe wg harmonogramu CKE 

Święto Szkoły 28.05.2019  

Spotkania z rodzicami 

11.09.2018 –zapoznanie z Planem pracy w roku szkolnym 2018/2019, zaopiniowanie planu 

wychowawczego klasy, zapoznawanie z dokumentami obowiązującymi w szkole (Statut 

szkoły w tym zasady oceniania, usprawiedliwiania nieobecności, Program wychowawczy i 

profilaktyki), zasady korzystania z dziennika elektronicznego 

30.10.2018 – oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące,  prelekcja na temat 

wychowawczy 

13.11.2018- poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie z 

zachowania w klasie III LO 

18.12.2018-spotkanie z wychowawcą – kl. I i II LO, poinformowanie o grożących ocenach 

niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania (przypomnienie Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania) oraz zebranie otwarte (dla wszystkich kl. LO) 

12.02.2019 –podsumowanie półrocza I, oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące, 

wyniki egzaminów maturalnych próbnych kl. III  

26.03.2019- zebranie dla klasy III- poinformowanie o przewidywanych ocenach, w tym 

niedostatecznych i nagannych, procedury egzaminów w klasie III LO 

02.04.2019 –  dla kl. I-II oceny, frekwencja, zachowanie, sprawy bieżące,  

21.05.2019 –spotkanie z wychowawcą, , poinformowanie o grożących ocenach 

niedostatecznych, nagannej ocenie z zachowania i przewidywanych ocenach rocznych,  

zebranie otwarte 

Wewnątrzszkolne ocenianie  

do 13.11.2018–poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania – kl. III LO 

18.12.2018 -poinformowanie uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i 

nagannej ocenie zachowania- kl. I i II LO(zebranie) 

14.01.2019- wystawienie śródrocznych ocen(e-dziennik) 

do 26.03.2019- poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania – kl. III LO(zebranie) 

do 17.04.2019- wystawienie końcowych ocen w kl. III  

24.04.2019- klasyfikacja końcoworoczna kl. III LO 

do 17.05.2019-poinformowanie uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i 

nagannej ocenie zachowania 

do 13.06.2019 –wystawienie rocznych ocen 

17.06.2019- klasyfikacja końcoworoczna  

Zakończenie zajęć w I półroczu 14.12.2018- dla III LO        18.01.2019 

Rady pedagogiczne 

29.08.2018–organizacja roku szkolnego,  

13.09. 2018 – zatwierdzenie dokumentów,  nadzór pedagogiczny  

11.10.2018 – analiza wyników egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i diagnoz  

13.12.2018- klasyfikacja śródroczna kl. III LO 

17.01.2019 –klasyfikacja śródroczna kl. I i II LO 

14.02.2019 –podsumowująca pracę szkoły w I półroczu 

do 05.04.2019 –rada szkoleniowa, procedury egzaminów w klasie III. 

23.05.2019 –sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji, pracy zespołów przedmiotowych, 

zatwierdzenie podręczników, ramowych planów nauczania 

17.06.2019 –klasyfikacja roczna. 

28.06.2019 – podsumowująca pracę szkoły, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego  

Msza Święta 

05.09.2018(śr) – III B 
4.10.2018 (czw)  III A 

6.11.2018 (wt)–VIII A 

10.12.2018  (pn)– VIII B  

 9.01.2019 (śr) –VII  

7.02.2019 (czw)–I LO 

5.03.2019  (wt)–II LO 

04.2019 (rekolekcje)– III LO 

28.05.2019 (wt) –z okazji Święta szkoły, kl. IV, V 

19.06.2019 (śr)– Samorząd szkolny  

Zakończenie zajęć szkolnych 26.04.2019r. dla III LO       21.06.2019r. 

Dni wolne: 6,7,8.05.2019 – egzaminy maturalne, po odpracowaniu 2.11, 2.05,   

Dni tygodnia, kiedy wypadają święta państwowe, kościelne i szkolne: 

Wszystkich Świętych – 01.11.2018 (czw)  Święto Pracy – 01.05.2019 (śr)  Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2019 (pt) 

Święto Szkoły – 28.05.2019 (wt)  Boże Ciało – 20.06.2019 (czw) 


