Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Termin
Wydarzenie
28 sierpnia 2018, godz. 10.00
Egzaminy poprawkowe
30 sierpnia 2018 (czwartek), godz. Rada Pedagogiczna – organizacja pracy w nowym roku
10.00
szkolnym
1 września 2018
Założenie dzienników elektronicznych klas przez administratora
dziennika
3 września 2018 (poniedziałek), godz.
Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny
9.00
3 września 2018, godz. 10.15
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
3 września 2018, godz. 12.00
Uzupełnienie przez wychowawców klas dzienników
elektronicznych oddziałów (plan zajęć, przynależność uczniów
do grup) – po aktywacji konta poczty służbowej, już
1 września 2018 (sobota)
3 września 2018, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami klas pierwszych – informacja na temat
obozu w Pieczarkach, wybór klasowych Rad Rodziców, RODO,
WDŻ
do 3 września 2018
Przekazanie przez zespół do spraw planu grafiku dyżurów
nauczycieli
3-12 września 2018
Letnia Szkoła Liderów Nauki (fizyka i matematyka) w Jachrance
do 7 września 2018
Złożenie do biblioteki szkolnej uzgodnionych w zespołach
przedmiotowych zasad oceniania
13 września 2018 (czwartek)
Spotkanie dla uczniów klas trzecich – omówienie procedur
maturalnych
4-9 września 2018
Obóz dydaktyczno-wychowawczy w Pieczarkach – klasy 1a i 1b
10-15 września 2018
Obóz dydaktyczno-wychowawczy w Pieczarkach – klasy 1d i 1e
17-22 września 2018
Obóz dydaktyczno-wychowawczy w Pieczarkach – klasa 1c
Letnia Szkoła Liderów Nauki (chemia) w Pieczarkach
do 24 września 2018 (poniedziałek)
Wybory samorządów klasowych
24 września 2018, zajęcia z
Spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły
wychowawcą
25 września 2018 (wtorek), godz. 17.00 Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami: w klasach
pierwszych – podsumowanie obozu w Pieczarkach, w klasach
starszych – wybór klasowych Rad Rodziców, w klasach trzecich
– dodatkowo informacja o procedurach maturalnych, omówienie
organizacji Studniówki
do 28 września 2018
Przekazanie dyrekcji harmonogramu lekcji otwartych przez
przewodniczących zespołów przedmiotowych
do 30 września 2018
Złożenie przez uczniów klas trzecich deklaracji maturalnych
do 1 października 2018
Przekazanie przez wychowawców klas dyrekcji tematów zajęć z
wychowawcą uwzględniających problematykę zawartą w planie
dydaktyczno-wychowawczym
do końca września 2018
Przekazanie przez nauczycieli bibliotekarzy dyrekcji
harmonogramu spotkań młodzieży z rekomendowanymi przez
Radę Rodziców przedstawicielami biznesu, kultury i organizacji
pozarządowych oraz z absolwentami szkoły
1 października 2018, zajęcia z
Próba ślubowania uczniów klas pierwszych
wychowawcą
2 października 2018, godz. 14.15
Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminów maturalnych,
omówienie stanu przygotowań do jubileuszu 100-lecia szkoły,
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2 października 2017, godz. 17.00

8 października 2018
12 października 2018 (piątek), godz.
10.00
12 października 2018, godz. 11.30
październik 2018
15-17 października 2018
15 i 16 października 2018
17 października 2018 (środa)
19 października 2018 (piątek), godz.
8.00-15.00
19 października 2018, godz. 15.00
21 października 2018 (niedziela)
27 października 2018 (sobota), godz.
15.00
październik/listopad 2018
1 listopada 2018 (czwartek)
2 listopada 2018 (piątek)
5 listopada 2018, zajęcia z
wychowawcą
11 listopada 2018 (niedziela)
19-24 listopada 2018
20 listopada 2018, godz. 14.15

listopad 2018
do 23 listopada 2018
3 grudnia 2018
17 grudnia 2018
21 grudnia 2018 (piątek), godz. 10.00
24-31 grudnia 2018
1 stycznia 2019 (wtorek)
6 stycznia 2019 (niedziela)

zatwierdzenie planu pracy wolontariatu szkolnego
Zebranie Zespołu Doradczego (dyrekcja, pedagodzy,
przewodniczący zespołów przedmiotowych, prezydium Rady
Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z
opiekunem SU) – omówienie stanu przygotowań do jubileuszu
100-lecia szkoły
Upamiętnienie Powstania Warszawskiego
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas pierwszych – uczestniczą wszyscy
uczniowie
Spotkanie wszystkich pracowników szkoły
Złożenie wiązanek kwiatów na grobach zasłużonych
pracowników i wychowanków szkoły
Wizyta młodzieży z Włoch w ramach wymiany
Spektakl teatralny z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły w Teatrze
WARSawy
Wizyta młodzieży z Izraela
Uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły
Spotkanie dyrekcji, nauczycieli i rodziców z najstarszymi
wychowankami szkoły
Pierwsza tura wyborów samorządowych
Spotkania koleżeńskie absolwentów szkoły z okazji jubileuszu
100-lecia VLO
Próbna ewakuacja szkoły
Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy
Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć szkolnych
Apel z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości
Wyjazd młodzieży V LO do Włoch w ramach wymiany
Posiedzenie Rady Pedagogicznej wspólnie z zebraniem Zespołu
Doradczego i Rady Programowej (dyrekcja, opiekunowie profili,
przewodniczący zespołów przedmiotowych) – podsumowanie
uroczystości jubileuszowych, koncepcja funkcjonowania szkoły
w pierwszym roku wdrażania reformy w liceum – oferta
edukacyjna szkoły
Dzień Przeciwko Mowie Nienawiści
Wybór 3 rozszerzenia przez uczniów klas pierwszych – złożenie
wstępnej deklaracji
Prezentacje pozaszkolnych zainteresowań i pasji uczniów.
Święto Nauki
Prezentacje pozaszkolnych zainteresowań i pasji uczniów.
Święto Kultury i Sztuki
Wigilia szkolna
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy
Trzech Króli
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do 11 stycznia 2019 (wtorek)
14 stycznia 2019
15 stycznia 2019, godz. 14.15
15 stycznia 2019, godz. 17.00
28 stycznia 2019 – 10 lutego 2019
22 lutego 2019
do 8 marca 2019
8 marca 2019 (piątek)
do 15 marca 2019 (piątek)
19 marca 2019 (wtorek), godz. 14.15
19 marca 2019, godz. 17.00
2 kwietnia 2019 (wtorek), godz. 17.00
do 5 kwietnia 2019 (piątek)
5-13 kwietnia 2019
8-10 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019 (poniedziałek), godz.
10.00
9 kwietnia 2019 (wtorek), godz. 10.00
10 kwietnia 2019 (środa), godz. 10.00
do 12 kwietnia 2019 (piątek)
15 kwietnia 2019 (poniedziałek)
16 kwietnia (wtorek), godz. 14.15
16 kwietnia (wtorek), godz. 17.00
17 kwietnia 2019 (środa), godz. 10.00
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019
25 kwietnia 2019 (czwartek)
26 kwietnia 2019 (piątek)
1 maja 2019 (środa)
2 maja 2019 (czwartek)
3 maja 2019 (piątek)
6 maja 2019, godz. 9.00
6 maja 2019, godz. 14.00
7 maja 2019, godz. 9.00
8 maja 2019, godz. 9.00
8 maja 2019, godz. 14.00

9 maja 2019, godz. 9.00

Wystawianie ocen śródrocznych (za pierwszy semestr)
Początek 2 półrocza - nowy plan zajęć
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna
Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami
Ferie zimowe
Studniówka w Fortecy-Kręgliccy
Wybór 3 rozszerzenia przez uczniów klas pierwszych – złożenie
ostatecznej deklaracji
Dzień Kobiet
Informacja o zagrożeniach w klasach trzecich
Rada Pedagogiczna – zagrożenia w klasach trzecich
Dzień otwarty
Spotkanie informacyjne dla kandydatów
Informacja o proponowanych ocenach w klasach trzecich
Pogoria
Rekolekcje wielkopostne
Szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Podnoszenie poziomu
kompetencji cyfrowych oraz wykorzystania TIK w nauczaniu”
Zebrania Zespołów Przedmiotowych poświęcone nowej
podstawie programowej kształcenia ogólnego i metodom jej
wdrażania w VLO
Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej i Rady Programowej
– opracowanie strategii wdrażania nowej podstawy programowej
w VLO
Wystawianie ocen końcowych w klasach trzecich
Upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja końcowa uczniów klas
trzecich, przypomnienie procedur maturalnych
Zebranie Zespołu Doradczego – planowanie działań na rok
szkolny 2019/2020
Szkolne Jajko Wielkanocne
Wiosenna przerwa świąteczna
Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja
Uroczystość zakończenia nauki w klasach trzecich
Szkolenie przedmaturalne
Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy
Święto Flagi – dzień wolny od zajęć szkolnych
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od pracy
Pisemny egzamin maturalny – język polski – p. podst.
Pisemny egzamin maturalny – język polski – p. rozszerz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny – matematyka – p. podst.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny – język angielski – p. podst.
Pisemny egzamin maturalny – język angielski – p. rozszerz.,
p. dwujęz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny – matematyka – p. rozszerz.
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10 maja 2019, godz. 9.00
13 maja 2019
do 17 maja 2019 (piątek)
21 maja 2019 (wtorek), godz. 14.15
21 maja 2019, godz. 17.00
do 7 czerwca 2019
do 14 czerwca 2019
17 czerwca 2019 (poniedziałek), godz.
14.50
18 czerwca 2019 (wtorek), godz. 10.00
19 czerwca 2019 (środa), godz. 15.00
20 czerwca 2019
21 czerwca 2019, godz. 9.00
21 czerwca 2019, godz. 10.15
21 czerwca 2019, godz. 12.00
22 czerwca 2019 (sobota), godz.10.00
24 czerwca 2019, godz. 8.00 – 16.00
22 czerwca – 31 sierpnia 2019
4 lipca 2019, od godz. 12.00

Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny – biologia
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Nowy plan po odejściu klas trzecich
Informacja o zagrożeniach w klasach pierwszych i drugich
Rada Pedagogiczna – zagrożenia w klasach pierwszych i drugich
Dzień otwarty
Informacja o proponowanych ocenach w klasach pierwszych i
drugich
Wystawianie ocen rocznych
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna
Dzień Sportu, mecze finałowe szkolnych rozgrywek sportowych
uczniów klas pierwszych i drugich
DUCH
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
Msza Św.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Początek rekrutacji do VLO
Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
Rekrutacja do V LO
Ferie letnie
Wydawanie świadectw maturalnych

 W poniedziałki, po zajęciach z wychowawcą (czyli po l. 7) odbywać się będą spotkania
Zespołu Wychowawczego (wicedyrektor, pedagodzy, wychowawcy klas) – według
podanego wcześniej harmonogramu.
 Większość posiedzeń Rad Pedagogicznych zaplanowano we wtorki po lekcji 8 (skrócone
zajęcia) – o godz. 14.15.
 Większość spotkań klasowych rodziców z wychowawcami i dni otwartych odbywać się
będzie we wtorki, po posiedzeniach Rady Pedagogicznej od godz. 17.00.
 Zajęcia z wychowawcą, większość spotkań międzyklasowych i apeli szkolnych odbywać
się będzie w poniedziałki na lekcji 7.
 Dni wolne od zajęć lekcyjnych (z puli 10 dni do dyspozycji dyrektora) zaplanowano na:
2 listopada 2018 – Dzień Zaduszny
6, 7, 8, 9, 10 maja 2019 – pisemne egzaminy maturalne
19 czerwca – DUCH
3 dni – rezerwy
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