
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
 

 

Lp. 

 

 

Wydarzenia – czynności 
 

 

Termin realizacji 

 

I. 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1września 2014 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r. 

3.  Ferie zimowe 2 – 15 lutego 2015 r. 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 2-7 kwietnia 2015 r. 

5. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach 

programowo najwyższych: 
 

- w technikum  

- w zasadniczych szkołach zawodowych 

 

 

 

24 kwietnia 2015 r. 

26 czerwca 2015 r. 

6.  Egzamin maturalny: 

- język polski 

- matematyka 

- język angielski 

- język niemiecki 

 

4 maja 2015r. 

5 maja 2015 r. 

6 maja 2015 r. 

12 maja 2015 r. 

9. a) Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe (stary egzamin): 

- część pisemna 

- część praktyczna 

 

 

 

 

 

 

b) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie (nowy egzamin): 

- część pisemna 

- część praktyczna 

 

 

15 czerwca 2015 r. 

16 - 19 czerwca 2015 r. 

dla technikum 

30 czerwca – 17 lipca 2015 r. 

dla ZSZ 

 

 

 

 

 

23 czerwca 2015r. 

25 maja – 6 lipca 2015r. 

10. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych: 
10 listopada 2014 r. 

2 stycznia 2015r. 

5 stycznia 2015r. 

4, 5 maja 2015 r. 

5 czerwca 2015 r. 

 

11. Zakończenie roku szkolnego  26 czerwca 2015 r. 

12. Ferie letnie 27 czerwca–31 sierpnia 

2015 r. 

13. Praktyki zawodowe w klasach technikum:  



 III TG , III TF/TS 

  

 

8 września – 3 października  

2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie I półrocza 30 stycznia 2015 roku 

 

 

II. 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
 

1. Zebrania informacyjne: 

- zapoznanie z WSO 

- sprawy organizacyjne 

- informacje o egzaminie maturalnym 

- informacje o egzaminie potwierdzającym    

  kwalifikacje zawodowe 

 

 

 

15 września 2014 r. 

2. Zebrania śródokresowe: 

- informacja o bieżących wynikach w nauce 

- poinformowanie rodziców o ewentualnym 

zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 

 

 

15 grudnia 2014 r. 

3. Wywiadówka – informacja o uzyskanych 

ocenach oraz zachowaniu uczniów w 

pierwszym półroczu 

 

16 lutego 2015 r. 

4. Zebrania rodziców uczniów klas 

maturalnych: 

- przypomnienie regulaminu egzaminu 

maturalnego 

- poinformowanie o ewentualnym zagrożeniu 

ocenami niedostatecznymi 

 

 

 

16 marca 2015 r. 

5. Zebrania śródokresowe: 

- informacja o wynikach w nauce i 

zachowaniu 

- informacja o ewentualnym zagrożeniu 

ocenami niedostatecznymi 

 

 

18 maja 2015 r. 

 

 

III. 

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

1. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego. 15 wrzesień 2014 r. 

2. Uroczyste zebranie RP z okazji Święta 

Edukacji Narodowej. 
 

14 października 2014 r. 

3. Klasyfikacja za pierwsze półrocze. 30 stycznia 2015 r. 

4. Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze. 16 lutego 2015 r. 



5. Klasyfikacja klas maturalnych. 20 kwietnia 2015 r. 

6. Klasyfikacja klas zasadniczej szkoły 

zawodowej  kończących szkołę. 
 

22 czerwca 2015 r. 

7. Klasyfikacja końcoworoczna. 22 czerwca 2015 r. 

8.  Podsumowanie pracy w roku szkolnym 

2014/2015. 
 

26 czerwca 2015 r. 

9. Organizacja roku szkolnego 2015/2016. sierpnia 2015 r. 

10. Rada szkoleniowa. jesień 2014 /wiosna 2015 r. 

 

 

 

IV. 

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN 
 

 

1. 

 

Oceny śródokresowe – wystawienie ołówkiem 

ewentualnych ocen niedostatecznych. 

 

 

 

do 13 grudnia 2014  r. 

 

 

2. 

 

Wystawienie ocen na I półrocze. 

 

 

do 28 stycznia 2015 r. 

 

3. 

 

Oceny śródokresowe w klasach maturalnych na 

II półrocze - wystawienie ołówkiem 

ewentualnych ocen niedostatecznych. 
 

 

 

do 13 marca 2015 r. 

 

4. 

 

Wystawienie ocen końcoworocznych dla 

uczniów klas maturalnych. 

 

 

 

do 17 kwietnia 2015 r. 

 

5. 

 

Oceny śródokresowe w pozostałych klasach – 

wystawienie ołówkiem ewentualnych ocen 

niedostatecznych. 

 

 

 

do 15 maja 2015 r. 

 

6. 

 

Wystawienie ocen końcoworocznych dla klas 

kończących zasadniczą szkołę zawodową. 

 

 

 

do 19 czerwca 2015 r. 

 

7. 

 

Wystawienie ocen końcoworocznych w 

pozostałych klasach. 

 

 

 

do 19 czerwca 2015 r. 

 

 

 


