KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
I LO W BEŁCHATOWIE
Wydarzenia
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
Zajęcia integracyjne dla uczniów kl. I.
Sprawdzian kompetencji z języka
angielskiego.
Zapoznanie z zasadami egzaminu
maturalnego uczniów kl. III
Zebranie z rodzicami uczniów kl. I. II i III.
Obchody Dnia Chłopaka
Obchody Dnia Papieskiego.

Data

Uwagi

3 września 2018 r.
4 września 2018 r.
14 września 2018 r.
20 września 2018 r.
27 września – 3 października
2018 r.
12 – 15 października 2018 r.

przeprowadzają wychowawcy klas na lekcjach
do dyspozycji wychowawcy
obowiązkowe dla rodziców uczniów I LO
w obrębie zespołów klasowych
dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
odbywają się zajęcia opiekuńcze z
wychowawcami klas
możliwości spotkania z nauczycielami i
dyrekcją

Święto Edukacji Narodowej, Ślubowanie
uczniów kl. I

12 października 2018 r.

Dyżur nauczycielski.

25 października 2018 r.

Obchody Święta Niepodległości w I LO.
Andrzejki
Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich
klas.
DZIEŃ PROFILAKTYKI
Próbny egzamin maturalny z OPERONEM
Mikołajki
Dzień Patrona I LO w Bełchatowie
połączony z obchodami jubileuszu szkoły.

9 listopada 2018 r.
29 listopada 2018 r.

w obrębie zespołów klasowych

29 listopada 2018 r.

obowiązkowe dla rodziców uczniów I LO

listopad 2018 r.
6 grudnia 2018 r.

w obrębie zespołów klasowych

14 grudnia 2018 r.

dzień zajęć opiekuńczych

Powiadomienie o zagrożeniu oceną
niedostateczną.

19 grudnia 2018 r. –
nauczyciele przedmiotów
20 grudnia 2018 r. wychowawcy

Szkolne spotkania wigilijne.

21 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych po
pierwszym okresie r. szk. 2018/2019.
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej.
Zebrania z rodzicami.
Zakończenie I okresu r. szk. 2018/2019.
Rozpoczęcie II okresu r. szk. 2018/2019.
Studniówka w I LO.
Ferie zimowe.
Ostatki w I LO w Bełchatowie.
Obchody Dnia Kobiet
Dyżur nauczycielski dla rodziców uczniów
kl. I i II.
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III.
Rekolekcje wielkopostne

23 – 31 grudnia 2018 r.

Powiadomienie o zagrożeniu oceną
niedostateczną uczniów kl. III
Przedstawienie uczniom klas III
proponowanych ocen końcowych.
Wystawienie ocen uczniom klas III.
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej dla klas III.
Wiosenna przerwa świąteczna
Zebrania z rodzicami uczniów kl. I i II.
Pożegnanie uczniów kl. III.
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

w obrębie zespołów klasowych; dzień zajęć
opiekuńczych

do 7 stycznia 2019 r.
8 stycznia 2019 r
10 stycznia 2019 r.
11 stycznia 2019 r.
14 stycznia 2019 r.
styczeń/luty 2019 r.
11 – 24 luty 2019 r.
5 marca 2019 r.
8 marca 2019 r.
28 marca 2019 r.
marzec/kwiecień 2019 r.
28 marca 2019 r. – nauczyciele
29 marca 2019 r. –
wychowawca klasy
do 5 kwietnia 2019 r.
do 12 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
18 – 23 kwietnia 2019 r.
25 kwietnia 2019 r.
26 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.

obowiązkowe dla rodziców uczniów I LO

organizuje Samorząd Uczniowski
w obrębie zespołów klasowych
możliwości spotkania z nauczycielami i
dyrekcją; obowiązkowe dla rodziców uczniów
kl. III I LO

Święto Pracy

1 maja 2019 r.

Dzień Flagi

2 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3. Maja

3 maja 2019 r.

Pisemne egzaminy maturalne.
Pisemne egzaminy maturalne z
przedmiotów obowiązkowych

6 – 23 maja 2019 r.
6 – 8 maja 2019 r.

Ustne egzaminy maturalne.

9 – 22 maja 2019 r. język polski
6 – 25 maja 2019 r. języki obce
nowożytne

Dyżur nauczycielski.

30 maja 2019 r.

Dzień Otwarty w I LO.
Sprawdzian kompetencji z przedmiotów
obowiązkowych na egzaminie maturalnym –
język polski, matematyka, język obcy.
Sprawdziany kompetencji z przedmiotów
nauczanych w danej klasie na poziomie
rozszerzonym ( oprócz j. polskiego,
matematyki i j. obcego nowożytnego)

maj 2019 r.

Powiadomienie o zagrożeniu oceną
niedostateczną uczniów klas I i II.
Powiadomienie uczniów o proponowanych
ocenach rocznych.
Wystawienie ocen uczniom kl. I i II.
Rada klasyfikacyjna
Dzień Sportu w I LO.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych i
opiekuńczych
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dzień wolny od zajęć dydaktycznych i
opiekuńczych
dni wolne od zajęć dydaktycznych
i opiekuńczych

możliwości spotkania z nauczycielami
i dyrekcją

27,28,29 maja 2019 r.

maj/czerwiec 2019 r.

nauczyciele organizują w ramach zajęć

do 30 maja 2019 r. –
nauczyciele przedmiotów
31 maja 2019 r. – wychowawcy
klas
do 7 czerwca 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
18 czerwca 2019 r.
19 czerwca 2019 r.

Boże Ciało

20 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2018/2019.

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie.

22 czerwca –
31 sierpnia 2019 r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych i
opiekuńczych

Dodatkowe dni wolne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie
Dni wolne od zajęć dydaktycznych, w szkole odbywają się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze:

12 października 2018 r. – obchody Dnia Edukacji Narodowej

2 listopada 2018 r. – piątek po święcie Wszystkich Świętych ( 1 listopada 2018 r.)

14 grudnia 2018 r. – uroczyste obchody jubileuszu I LO w Bełchatowie

21 grudnia 2018 r. – spotkania wigilijne

dni, w których przypadną rekolekcje wielkopostne,

2 maja 2019 r. – Dzień Flagi
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

6 maja 2019 r. – matura pisemna – j. polski PP i PR (poniedziałek)

7 maja 2019 r. – matura pisemna – matematyka PP (wtorek)

8 maja 2019 r. – matura pisemna – j. angielski PP i PR (środa)

