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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu 

 
LP Półrocze  I  [ 19 tyg.] 03 września 2018 r. – 13 stycznia 

2019r. 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych 

03 września 2018 r. ( poniedziałek) 

2. Wielkopolski Piknik Zawodowy 08 września 2018r. (sobota) 

3. Zespół wychowawczy (spotkanie wszystkich 

wychowawców) 

10 września 2018 r. (poniedziałek) 

4. Spotkania z Rodzicami [ informacyjne] 11 września 2018r. ( wtorek) 

5. Rada Pedagogiczna  

    

11 września 2018 r. (informacja 

o nadzorze pedagogicznym; 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego, sprawy bieżące) 

6. Rada Pedagogiczna szkoleniowa: Projekt „Moja 

Europa”  

22 września 2018r. (sobota) – 

odpracowujemy 2 listopada 2018 r. 

7. Europejski Tydzień Sportu 23-30 września 2018 r.  

8. Noc Zawodowców 

Miejsce: ZSB Nr 1, ul. Rybaki 17, Poznań 

05 października 2018r. (piątek) 

godz. 18.00 – 22.00 

9. Arena Zawodów 11 października 2018 r . (czwartek) 

10. Ogólnopolski Tydzień Kariery  15 - 19 października 2018 r.   

11. Zajęcia praktyczne dla uczniów TPA: 

3 D ( jeden dzień w tygodniu u pracodawcy) 

2 DL – technik procesów drukowania (jeden 

dzień w tygodniu  u pracodawcy) 

Zajęcia praktyczne dla uczniów BS I stopnia: 

1 ZDI (dwa dni w tygodniu u pracodawcy) 

2 ZDI (dwa dni w tygodniu u pracodawcy) 

3 ZDI (dwa dni w tygodniu u pracodawcy) 

w zawodzie magazynier – logistyk: 

1 ZFM (dwa dni w tygodniu u pracodawcy) 

2 ZFM (dwa dni w tygodniu u pracodawcy) 

w zawodzie fotograf: 

1 ZFM (warsztaty szkolne/studio) 

2 ZFM (warsztaty szkolne/studio) 

 

piątek (cały rok szkolny) 

poniedziałek (cały rok szkolny) 

 

 

poniedziałek i wtorek 

środa i czwartek 

czwartek i piątek 

 

poniedziałek i wtorek 

środa i czwartek 

 

poniedziałek i wtorek 

środa i czwartek 

12.  Zespoły wychowawcze nauczycieli uczących 

dany zespół klasowy 

(wg harmonogramu w komunikatach) 

23 października 2018 r. 

06 listopada 2018 r. 

20 listopada 2018 r.  
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13. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów  

[ z puli dni dyrektorskich] 

Odpracowany przez nauczycieli 22 września 

2018 

02 listopada 2018 r. (piątek) 

 

14. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 05 – 09 listopada 2018 r. 

15. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 12 – 16 listopada 2018 r. 

16. Terminy wystawiania ocen za I półrocze: 

     a) proponowanych (klasyfikacja za pierwsze 

półrocze dla klas 1-3 oraz 4C i 4D TPA / 

klasyfikacja roczna dla klas 4R i 4L TPA – z 

przedmiotów kształcenia zawodowego) 

     b) półrocznych (klasyfikacja za pierwsze 

półrocze dla klas 1-3 oraz 4C i 4D TPA / 

klasyfikacja roczna dla klas 4R i 4L TPA – z 

przedmiotów kształcenia zawodowego) 

 

10 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) 

 

 

 

04  stycznia 2019 r. ( piątek) 

 

17. Spotkania z Rodzicami 11 grudnia 2018 r.  

(podsumowanie I półrocza) 

18. Wigilia szkolna; wigilie klasowe 21 grudnia 2018 r. ( piątek) 

19. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018 r. 

20. Studniówka  05 stycznia 2019 r. 

21. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej  

po I półroczu 

08 stycznia 2019 r. ( wtorek) 

 

22. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie – część pisemna (dotyczy 4L i 4R) 

- część praktyczna  

 

 

10 stycznia 2019 r. (czwartek) 

wg harmonogramu OKE  

(terminy w ferie zimowe) 

 

 Półrocze  II  [23 tyg.] 14 stycznia – 21  czerwca 2019 r. 

23. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r. 

24. Analityczne  posiedzenie Rady Pedagogicznej  

po I półroczu 

 

29 stycznia 2019 r. ( wtorek) 

25. Rada pedagogiczna szkoleniowa 12 lub 13 lutego 2019 r. 

26. Targi Edukacyjne 01 – 03 marca 2019 r. 

27. Drzwi otwarte 15.03.2019 r- drzwi otwarte i warsztaty 

(piątek) 

10.05.2019 r.- drzwi otwarte i 

warsztaty ( piątek) 

28.  Rekolekcje Wielkopostne 15 – 17 kwietnia  2019 r. 
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29. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23  kwietnia 2019 r. 

30. Terminy wystawiania ocen w klasach 

programowo najwyższych w szkołach 

ponadgimnazjalnych (klasy III LO  i klasy IV 

TPA – przedmioty ogólnokształcące / 

przedmioty zawodowe w kl. 4C i 4D) 

     a) proponowane  

     b) końcoworoczne 

 

 

 

 

 

01 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek) 

05  kwietnia 2019 r. ( piątek) 

 

31. Spotkania z Rodzicami 02  kwietnia 2019 r. (wtorek) -

poinformowanie o ocenach 

proponowanych w klasach kończących; 

spotkania informacyjne dla pozostałych 

klas  

 

32. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej  

dla klas maturalnych 

 

05 kwietnia 2019 r. (piątek) 

33. Zakończenie zajęć w klasach  programowo 

najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 

(klasy III LO i klasy IV TPA): 

 

 

26 kwietnia 2019 r. ( piątek) 

 

34. Egzamin maturalny: 

- część ustna 

- część pisemna 

 

wg harmonogramu dyrektora CKE 

35. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów  

(z puli dni dyrektorskich) 

 

02 maja 2019 r. ( czwartek) do 

odpracowania przez nauczycieli 01 

czerwca 2019 

6, 7, 8 maja 2019 r.  ( egzamin  

maturalny) 

 

36. Praktyki zawodowe TPA  

3C, 3D,  3L, 3R 

 

18 marca – 12 kwietnia 2019 r. 

37. Dzień Różnorodności Kulturowej 21 maja 2019 r. (wtorek) 

38. Festyn Rodzinno - Zawodowy„ Dzień Drukarza” 08 czerwca 2019 r. (sobota) 

odpracowujemy 02 maja 2019 r. 

39. Terminy wystawiania ocen  

( klasy I i II  LO ,  klasy I-III  TPA i I-III BS Is ): 

     a) proponowane  

 

 

3 czerwca 2019 r. ( poniedziałek ) 
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     b) końcoworoczne 14 czerwca 2019 r. ( piątek) 

40. Spotkania z Rodzicami 04 czerwca 2019 r. 

(poinformowanie o ocenach 

proponowanych; spotkania 

informacyjne ) 

41. Dzień Sportu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 

 

42. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej 

17 czerwca 2019 r. ( poniedziałek) 

43. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie : 

  część pisemna- 

  część praktyczna 

 

18 czerwca 2019 r. ( wtorek) 

wg komunikatu Dyrektora CKE 

i ustaleń OKE 

 

44. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów (z puli dni dyrektorskich) 

18 czerwca 2019 r. (wtorek) 

45. Zajęcia sportowo – rekreacyjne, 

porządkowanie sal 

19 czerwca 2019 r. (środa) 

46. Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

21 czerwca 2019 r. ( piątek) 

47. Analityczne  posiedzenie Rady Pedagogicznej  

po roku szkolnym. 

 

25 czerwca 2019 r. (wtorek) 

48. Przygotowanie nowego roku szkolnego 

2019/2020 (tydzień roboczy) 

26 – 29 sierpnia 2019 r. 

49. Posiedzenie Rady Pedagogicznej otwierające 

nowy rok szkolny. 

 

30 sierpnia 2019 r.  ( piątek) 

 


