KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 r.
W KOLBUSZOWEJ

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wydarzenie
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Powiatowy Dzień Sportu
Święto Patrona Szkoły – Uroczystości
Powiatowe
Spotkanie organizacyjne z Rodzicami
Ślubowanie uczniów klas I
Dyskoteka szkolna
Dzień Papieski – Akademia
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
Próbna matura z Operonem
Jasełka i opłatek szkolny
Zakończenie I semestru w klasach IV
Technikum
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok
Święto Trzech Króli
Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019
Zakończenie I semestru w klasach I-III
Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia
Spotkanie z rodzicami

20. Studniówka
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ferie zimowe
Dyskoteka szkolna
Rekolekcje Wielkopostne
Rocznica katastrofy Smoleńskiej - Akademia
Wiosenna Przerwa Świąteczna
Festiwal Nauki i Techniki
Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych Technikum, Akademia
Uroczysty apel z okazji święta 3-go Maja
Święto Pracy
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Egzaminy maturalne
Dni Otwarte Szkoły
Rocznica bitwy o Monte Cassino – Akademia
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019
Klasyfikacja roczna
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Ferie letnie
Egzaminy poprawkowe
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Data

Godzina

03.09.2018 (pn)

9.15

9. 09.2018

(nd)

10.00

10.09.2018

(pn)

11.45

14.09.2018 (pt)
04.10.2018 (czw)
16.10.2018
12.10.2018
14.10.2018

(wt)
(pt)
(nd)

09.11.2018

(pt)

11.11.2018 (nd)
11.2018
20.12.2018 (czw)
21.12.2018

16.00
12.00
18.00
12.00
13.00

12.00

(pt)

23-31.12.2018
01.01.2019 (wt)
06.01.2019 (nd)
09.01-16.02.2019
18.01.2019

(pt)

22.01.2019 r. (wt)
26.01.2019 r.
(sob)
11.02-24.02.2019
28.02.2019 (czw)
03.2019
10.04.2019 (śr)
18.04-23.04.2019
26-27 .04.2019

16.00

26.04.2019

(pt)

12.00

30.04.2019 (wt)
01.05.2019 (śr)
03.05.2019 (pt)
06-23.05.2019
.05.2019
17.05.2019 (pt)

12.00

12.00

17.06-04.07.2019
17.06.2019

(pn)

21.06.2019

(pt)

22.06-31.08.2019
27.08.2019 (wt)
20.08-21.08.2019

15.00

9.00

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMNIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół
od 9 do 22 maja
(oprócz 12 i 19 maja)
od 6 do 25 maja
(oprócz 12 i 19 maja)
Maj
6
7
8
9

Część ustna egzaminu maturalnego
Egzamin jest przeprowadzany w
język polski
szkołach według harmonogramów
język mniejszości narodowych
ustalonych przez przewodniczących
język łemkowski
zespołów egzaminacyjnych
język kaszubski
języki obce nowożytne

Godzina 9:00
*

poniedziałek

język polski – pp

wtorek

matematyka – pp

środa

język angielski – pp

czwartek

matematyka – pr

biologia – pp
biologia – pr
11, 12 – sobota, niedziela
chemia – pp
13
poniedziałek
chemia – pr
14
wtorek
język niemiecki – pp
10

15
16
17

piątek

środa

geografia – pp
geografia – pr

czwartek

język rosyjski – pp

piątek

język francuski – pp

18,19 – sobota, niedziela
fizyka i astronomia – pp
20
poniedziałek
fizyka i astronomia / fizyka – pr
21
wtorek
język hiszpański – pp
22

Godzina 14:00
*

język polski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
język angielski – pr
*
język angielski – dj
filozofia – pp
filozofia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
język francuski – pr
język francuski – dj
historia – pp
historia – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

język włoski – pp
środa

język łemkowski – pp

język włoski – dj
języki mniejszości narodowych – pr
języki mniejszości narodowych – pp
wiedza o tańcu – pp
język kaszubski – pp
wiedza o tańcu – pr
język kaszubski – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku
dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych
**
obcym
(pp)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych
**
(pr)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych
**
(pr)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych
**
(pr)
**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
**
dwujęzycznych (pr)
język łemkowski – pr

23

*

czwartek

język włoski – pr

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego
w dodatkowym terminie
od 3 do 8 czerwca

3
4

Czerwiec
poniedziałek
wtorek

5

środa

6

czwartek

7 piątek
8, 9 – sobota, niedziela
10 poniedziałek

Część ustna egzaminu maturalnego
język polski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach
według harmonogramów ustalonych przez
języki mniejszości narodowych
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Część pisemna egzaminu maturalnego
Godzina 14:00
Godzina 9:00
**
**
język polski – pp
język polski – pr
matematyka – pp
matematyka – pr
język angielski – pr
język angielski – pp
**
język angielski – dj
filozofia – pp, pr
wiedza o społeczeństwie – pp, pr
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
historia sztuki – pp, pr
informatyka – pp, pr
biologia – pp, pr
chemia – pp, pr

11

wtorek

język niemiecki – pp

12

środa

język francuski – pp

13

czwartek

język rosyjski – pp

14

piątek

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

15, 16 – sobota, niedziela
17 poniedziałek
język hiszpański – pp
18

wtorek

język włoski – pp

19

środa

języki mniejszości narodowych – pp

geografia – pp, pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
język francuski – pr
język francuski – dj
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
historia – pp, pr
historia muzyki – pp, pr
wiedza o tańcu – pp, pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
język włoski – pr
język włoski – dj
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

*

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w
ostatnim tygodniu maja 2019 r.
**
pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
***

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii,
matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym
nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o
wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o
wynikach

4 lipca 2019 r.
4 lipca 2019 r.
4 lipca 2019 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja
i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.
*

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o
wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o
wynikach

11 września 2019 r.
11 września 2019 r.
11 września 2019 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 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 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)
Termin składania deklaracji na sesję
styczeń – luty 2019
Część pisemna
Model „d”
10 stycznia 2019 r.
9 stycznia 2019 r.

do 9 września 2018 r.
Część praktyczna
Model „w”, „wk” i „dk”
od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń – luty 2019
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym
kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających
kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.

22 marca 2019 r.
22 marca 2019 r.
22 marca 2019 r.

24 maja 2019 r.

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)
Termin składania deklaracji na sesję
do 18 lutego 2019 r.
do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu
czerwiec – lipiec 2019
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
Model „d”
18 czerwca 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

Część praktyczna
Model „w”, „wk” i „dk”
od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
dla sesji
czerwiec – lipiec 2019
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom
prowadzącym
kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw
potwierdzających
kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019

30 sierpnia 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

40.

Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych
dla szkoły średniej:

41.

Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych dla Zasadniczej Szkoły
Zawodowej i Szkoły Branżowej I
Stopnia

42.

Wywiadówki – spotkania z Rodzicami:

2 listopada 2018 r. (pt)
9 stycznia 2019 r. (śr)
10 stycznia 2019 r. (czw)
26 kwietnia 2019r. (pt)
2 maja 2019r. (czw)
6 maja 2019 r. (pn)
7 maja 2019r. (wt)
8 maja 2019r. (śr)
17 czerwca (pn)
18 czerwca (wt)
2 listopada 2018 r. (pt)
9 stycznia 2019 r. (śr)
10 stycznia 2019 r. (czw)
2 maja 2019r. (czw)
17 czerwca (pn)
18 czerwca (wt)
14 września 2018 r.(pt) 16.00
22 stycznia 2019 r. (wt) godz. 16.00
21 marca 2019 r. (czw) godz. 16.00
16 maja 2019 r. (czw) godz. 16.00

Praktyki zawodowe
Klasa

Zawód

Czas trwania

Termin

Kl. III C

Technik mechanik

4 tygodnie – 160 godz.

05.11 - 30.11.2018r.

Kl. III C

Technik mechatronik

4 tygodnie – 160 godz.

05.11 - 30.11.2018r.

Kl. III D

Technik usług fryzjerskich

4 tygodnie – 160 godz.

06.05 – 31.05. 2019r.

Kl. III B

Technik technologii drewna 4 tygodnie – 160 godz.

15.10 - 09.11. 2018 r.

Kl. II A

Technik informatyk

4 tygodnie – 160 godz.

04. 03 - 29.03.2019r.

Kl. II D

Technik hotelarstwa

4 tygodnie – 160 godz.

06.05. - 31. 05.2019 r.

Kl. III A

Technik geodeta

2 tygodnie – 80 godz.

15.10. - 26.10.2018r.

Kl. II B

Technik mechanik

3 tygodnie – 120 godz.

03.12 -21.12. 2018 r.

Praktyki zagraniczne mogą ulec zmianie.
Klasa

Zawód

Kraj

Czas trwania Termin

Kl. III A

Technik informatyk

Niemcy

4 tygodnie

15.10 – 09.11. 2018r.

Kl. III B

Technik budownictwa

Niemcy

4 tygodnie

15.10 – 09.11. 2018r.

Kl. III E

Technik hotelarstwa

Włochy

4 tygodnie

06.05 - 31.05.2019r.

Kl. III D

Technik logistyk

Włochy

4 tygodnie

06.05. – 31.05. 2019r.

