ANEKS Nr 1 do
KALENDARZA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Branżowej Szkoły I Stopnia im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego
w Niepołomicach
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE


3 września 2018 – 21 czerwca 2019 - rok szkolny



3 września 2018 – 15 stycznia 2019 – I półrocze



19 czerwca 2019 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE


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



ferie letnie 20.06.2019 - 31.08.2019

ŚWIĘTA I DNI WOLNE USTAWOWO


1 listopada ( czwartek) Wszystkich Świętych



11 listopada ( niedziela ) Święto Niepodległości



1 stycznia ( wtorek ) Nowy Rok



6 stycznia ( niedziela) Trzech Króli



1 maja ( środa ) Święto Pracy



3 maja ( piątek) Święto Konstytucji 3 Maja



20 czerwca ( czwartek) Boże Ciało

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
(§ 5. ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.1603 )
po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego w wymiarze max.6 dni)



2 listopada ( piątek ) pielęgnowanie tradycji opieki nad Cmentarzem cholerycznym
Marudy, zapalenie zniczy na cmentarzu i złożenie kwiatów na grobach byłych
uczniów



6 marca ( środa ) Popielec



14 marca (czwartek ) Dzień Otwarty Szkoły



2 maja ( czwartek ) Dzień Flagi RP



18 czerwca ( wtorek ) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie

INNE DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZYCH PO ODPRACOWANIU W SOBOTY
(§ 5. ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.1603 )
po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego za zgodą organu prowadzącego)


29 kwiecień ( poniedziałek) po odpracowaniu 5 styczeń ( sobota)



30 kwiecień ( wtorek) po odpracowaniu 15 czerwca ( sobota)

EGZAMINY ZAWODOWE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz
podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)
Sesja : styczeń – luty 2019

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019 - do 9 września 2018 r.

Część pisemna - 10 stycznia 2019 r.
Część praktyczna - 9 stycznia 2019 r. w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest
dokumentacja
od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r. w pozostałych kwalifikacjach
22 marca 2019 r. - ogłaszanie wyników , przekazania szkołom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym
kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu oraz świadectw i dyplomów
24 maja 2019 r. - przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów ,
którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 roku

Sesja : czerwiec – lipiec 2019
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019 - do 18 lutego 2019 r
do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które
ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima

Część pisemna - 18 czerwca 2019 r.
Część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest
dokumentacja
od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r. w pozostałych kwalifikacjach
30 sierpnia 2019 r. - ogłaszania wyników , przekazania szkołom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym
kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników oraz świadectw i dyplomów

TERMINY KLASYFIKACJI I SPOTKAŃ SZKOLNYCH


Zebrania z rodzicami

dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli w godz. Od 17.00 do 19.00
13 września (czwartek) , 11 października (czwartek), 15 listopad (czwartek),
13 grudzień (czwartek), 3 styczeń (czwartek), 14 luty (czwartek), 14 marzec
(czwartek), 11 kwiecień ( czwartek),16 maja (czwartek), 30 maj (czwartek).
Uwaga! Do 5 czerwca wystawienie ocen proponowanych. Do 7 czerwca należy
powiadomić uczniów ich rodziców/ opiekunów prawnych o przewidywanych
ocenach pisemnie lub ustnie za potwierdzeniem rozmowy z rodzicem/ opiekunem
prawnym w dzienniku


03.01.2019 (czwartek) ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych



10.01.2019 ( czwartek) konferencja klasyfikacyjna wszystkich klas



31.01.2019 (czwartek) konferencja plenarna podsumowująca I półrocze roku
szkolnego 2018/2019



14.06.2019 wystawienie ocen końcowo rocznych oraz składania podań o
egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe



15.06.2019 konferencja klasyfikacyjna



17. 06. 2019 egzaminy klasyfikacyjne



24.06. 2019 konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019



26.08 -30.08 .2019 egzaminy poprawkowe

UWAGA! TERMINY, KTÓRE NIE SĄ OBLIGATORYJNE MOGĄ ULEC ZMIANIE!

