PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
ORAZ PROFILAKTYCZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNO – TELEKOMUNIKACYJNYCH
W LESZNIE
w roku szkolnym 2017/2018

Zatwierdzony na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej
w dniu 14.09.2017 r.

ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ
ZADANIA
I. Poprawa warunków
nauczania,
modernizowanie bazy
szkoły.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN
WYKONANIA
rok szkolny

Doposażanie szkolnych pracowni zgodnie z podstawą programową w
poszczególnych zawodach.

dyrektor
nauczyciele

Rozbudowa połączeń internetowych w szkole.

R.Syc, W.Mrozek

rok szkolny

Prowadzenie prac konserwacyjnych i uzupełnianie bazy komputerowej
zw. z potrzebami procesu dydaktycznego.

W.Mrozek, R.Syc

rok szkolny

Pozyskiwanie firm i instytucji wspomagających szkołę
w poprawie bazy dydaktycznej.

Dyrekcja,
Kier.szkol.prakt.

rok szkolny

Remont byłej hali warsztatowej z przeznaczeniem na aulę.

Dyrekcja

ZADANIA
II. Działania w zakresie
podnoszenia poziomu
nauczania.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Zapewnienie uczniom klas pierwszych niezbędnych podręczników poprzez A.Kalitka
zakupy od uczniów wyższych klas.

TERMIN
WYKONANIA
wrzesień 2017r.

Uzupełnienie szkolnego zestawu programów nauczania.

dyrektor, nauczyciele

wrzesień 2017r.

Uzupełnienie szkolnego zestawu podręczników.

dyrektor, nauczyciele

wrzesień 2017r.

Dostosowanie wymagań do poziomu klasy z zachowaniem podstaw
programowych i standardów wymagań egzaminacyjnych.

nauczyciele

wrzesień 2017r.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.
Wdrażanie nauczania modułowego. Monitorowanie wdrażania.

zespoły przedmiotowe
dyrektor

na bieżąco

Korelacje międzyprzedmiotowe.
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – uwzględnienie wniosków
w realizacji programów nauczania.
Współpraca z technikum Łączności w P-niu w celu przygotowania w zaw.
technik teleinformatyk do egz. zawod.

wrzesień 2017r.
paźdz. 2017r.

nauczyciele
zespoły przedmiotowe,
nauczyciele, dyrekcja
r.szk.2017/18
H.Majdanik, nauczyciele
przed.zaw.teleinf.

ZADANIA
II. Działania w zakresie
podnoszenia poziomu
nauczania.

SPOSÓB REALIZACJI
Prowadzenie współzawodnictwa o najlepszego ucznia
i najlepszą klasę w szkole.

ODPOWIEDZIALNY
Samorząd Szkolny

TERMIN
WYKONANIA
grudzień 2017r.
- czerwiec 2018r.

Badanie poziomu wiedzy z j.polskiego oraz z j.angielskiego uczniów kl. I. A.Kurpik, J.Czekała,
M.Osięgłowska

Wrzesień 2017r.

Udział w programie UE CZAS ZAWODOWCÓW BIS – wielkopolskie
kształcenie zawodowe.

cały rok

nauczyciele, dyrekcja,
kierownik szkolenia
praktycznego

cały rok
Prowadzenie zajęć bibliotecznych oraz multimedialnych w bibliotece
szkolnej.

A.Roszak

Wprowadzanie katalogu elektronicznego w bibliotece szkolnej.

A.Roszak

cały rok

Organizacja praktyk zawodowych.

kierownik szkolenia
praktycznego
nauczyciele

rok szkolny

Prowadzenie zajęć w ramach realizacji przez nauczycieli dodatkowej
godziny lekcyjnej (nieobowiązkowej).

cały rok

XII, I, V.
Przeprowadzenie próbnej matury w klasach czwartych
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kl. II, III i IV).
Wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy związane
z obserwacją procesów produkcyjnych i działaniem nowoczesnych
urządzeń.

nauczyciele przedm.
zawodowych, kierownik
szkolenia praktycznego, rok szkolny
n-le przedm.ogóln.,
n-le przedmiotów
zawodowych

ZADANIA
III. Rozwijanie
zainteresowań
i uzdolnień uczniów.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN
WYKONANIA
marzec-czerwiec

Zorganizowanie Przeglądu Twórczości Artystycznej Klas.

opiekun SU

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych
organizowanych przez różne instytucje oraz przez szkołę.

dyrektor, nauczyciele

cały rok
wg kalendarza

Prowadzenie kół zainteresowań w ramach miejskiego programu wspierania
uczniów uzdolnionych:
 Kółko informatyczne ECDL
 Koło Młodego Technika.

nauczyciele
E.Spławska-Łakoma
M.Sikorski,
M.Sentfleben
nauczyciele

wrzesień –
czerwiec

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
Udział uczniów w sesjach popularnonaukowych organizowanych przez
szkołę i inne placówki edukacyjne.
Szkolny konkurs ortograficzny.
Matematyka innego wymiaru-konkurs matematyczny.
Szkolny konkurs wiedzy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
KOLEJ NA WIEDZĘ
Prowadzenie szkolnej strony internetowej – kroniki szkolnej.
Doskonalenie platformy edukacyjnej
Wymiana międzynarodowa – fundacja KRZYŻOWA.
Prowadzenie edukacji teatralnej, muzealnej i filmowej.

rok szkolny
nauczyciele
A.Kalitka
M.Martynów
Nauczyciele
przedm.mat-przyr.
A.Kalitka R.Syc
R.Syc
B.Florczak
Bibliotekarze, n-le
WOK i j.pol.

II półrocze
rok szkolny
rok szkolny

rok szkolny

ZADANIA
IV. Doskonalenie
zawodowe kadry
pedagogicznej.

SPOSÓB REALIZACJI
Wyznaczenie opiekunów stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

dyrektor

TERMIN
WYKONANIA
sierpień

Różne formy dokształcenia nauczycieli.

dyrektor

rok szkolny

Umożliwienie nauczycielom udziału w kursach doskonalących
organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

dyrektor

rok szkolny

Organizowanie spotkań dla nauczycieli ubiegających się o awans.

op. stażu

listopad
kwiecień

Ocena pracy nauczycieli.

dyrektor

styczeń - maj

Szkoleniowe rady pedagogiczne:

dyrektor
zaproszeni wykładowcy

listopad
marzec

kierownik szkolenia
praktycznego

rok szkolny

Organizowanie zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń dla nauczycieli w
zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu – elearning – doskonalenie szkolnej platformy edukacyjnej.

ODPOWIEDZIALNY

ZADANIA
V. Opracowanie
i doskonalenie
regulaminów i planów
dotyczących
działalności szkoły.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Wybór priorytetów nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018:
rada pedagogiczna
1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej
dyrektor
i informatycznej.
2. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznych.
3. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
5. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.
Kontrola przestrzegania przepisów prawa.
dyrektor, wicedyrektor
Wspomaganie nauczycieli w zakresie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i statutowej.
Motywowanie nauczycieli do podwyższania kwalifikacji oraz
wprowadzania innowacji pedagogicznych.

TERMIN
WYKONANIA

bieżący rok
szkolny

ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
ZADANIA
Przygotowanie uczniów
do pracy i obowiązków
zawodowych.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN
WYKONANIA

Wykonywanie przez uczniów prac na rzecz szkoły i środowiska:
naprawa sprzętu szkolnego, porządkowanie otoczenia szkoły,
udział w akcjach środowiskowych („sprzątanie świata”, wolontariat itp.).

dyrektor, wicedyrektor,
wychowawcy klas
pedagog szkolny

rok szkolny

Udział w szkoleniach dotyczących nabywania przez uczniów klas
kończących szkołę umiejętności korzystania z ofert pracy.

pedagog – doradca
zawod.

wg ofert

Spotkania warsztatowe w zakresie planowania kariery zawodowej.
Salon Maturzysty.
Udział w targach pracy.

pedagog szkolny –
doradca zawodowy
pedagog szkolny

rok szkolny

rok szkolny
Praktyki zawodowe uczniów klas trzecich technikum w zakładach pracy.

kier. szkol. prakt.

Wdrażanie działań zawodoz. z projektu UE Czas Zawodowców BIS.

dyrektor,
kier.szk.prakt.,n-le
przedmiotów
zawodowych

Współpraca z firmami z otoczenia biznesowego szkoły

rok szkolny

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

II. Rozwijanie
Prowadzenie współzawodnictwa o najlepszą klasę i najlepszego ucznia
samorządności uczniów
w szkole.
oraz wychowanie
patriotyczne, obywatelskie Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
i kulturalne.
Pasowanie na ucznia ZSE-T.

ODPOWIEDZIALNY
Samorząd Szkolny

TERMIN
WYKONANIA
styczeń, czerwiec
rok szkolny

Samorząd Szkolny
A.Kalitka,R.Syc,
A.Roszak, wych. kl. I
pedagog szkolny

13.10.2017 r.
rok szkolny

Udział uczniów w promocji szkoły.
Prowadzenie edukacji teatralnej, filmowej, plastycznej i muzycznej.
Spotkania uczniów z „ciekawymi ludźmi” w ramach Międzynarodowego
Dnia Bibliotek Szkolnych.

rok szkolny
n – le j. polskiego, WOK wg kalendarza
rok szkolny
bibliotekarze, wych. klas
rok szkolny

Wycieczki do kina, teatru, muzeum, bibliotek, archiwum i na wystawy
okolicznościowe.

wych. klas, n-le j.pl.
i WOK

Udział w typowaniu uczniów do przyznawania pomocy materialnej oraz
stypendiów.

opiekun SU, pedagog
szk., wych.kl.

Organizowanie i udział w obchodach rocznic ważnych wydarzeń.

n-le historii i WOS,
wychowawcy klas,
opiekun SU
opiekun SU
wychowawcy klas

rok szkolny

rok szkolny
Kształtowanie samorządności i postaw obywatelskich uczniów przez
udział w życiu klasy, szkoły, miasta, regionu (wybory do samorządów
klasowych, szkolnego i Młodzieżowej Rady Miasta).

rok szkolny

ZADANIA
III. Rozwój kultury
fizycznej, sportu
i turystyki.

SPOSÓB REALIZACJI
Udział w masowych zawodach szkolnych:
Święto Sportu
rozgrywki międzyklasowe (piłka nożna, tenis stołowy, biegi przełajowe,
siatkówka, koszykówka)

ODPOWIEDZIALNY
J.Radojewski,
P.Łakomski,
J.Skorupiński

Poszerzenie uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez SZS i
inne szkoły lub instytucje wg kalendarza imprez.

J.Radojewski,
P.Łakomski,
J.Skorupiński

Organizowanie wycieczek i biwaków klasowych.

Wych. klas

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych.
Uczestnictwo uczniów w działalności klubów sportowych poza szkołą.

J.Radojewski,
P.Łakomski,
J.Skorupiński

Badania sprawności fizycznej uczniów.

n-le w-f

TERMIN
WYKONANIA
rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

marzec,
kwiecień

ZADANIA
IV. Dbałość o stan
zdrowotny uczniów.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Przeprowadzanie badań lekarskich i kontrola stanu zdrowotności uczniów. higienistka szkolna
Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień wśród uczniów.

TERMIN
WYKONANIA
wrzesień, maj

Prowadzenie kontroli czystości uczniów.

pedagog, nauczyciel wdż wg planu pracy
higienistka szkolna
higienistka szkolna
wg planu pracy

Wykrywanie wad wzroku, słuchu i postawy ciała.

higienistka szkolna

wg planu pracy

Pogadanki dotyczące higieny osobistej, dbałości o stan zdrowia
prowadzone przez pielęgniarkę i lekarzy,

higienistka szkolna
pedagog szkolny

rok szkolny

Propagowanie oświaty zdrowotnej (gazetki, pogadanki, filmy, spotkania z
lekarzem itp.)

higienistka szkolna
pedagog szkolny

rok szkolny

Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

pedagog szkolny

rok szkolny

ZADANIA
V. Przeciwdziałanie
niedostosowaniu
społecznemu
i demoralizacji.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wśród uczniów.
zespoły nauczycieli
Działalność wychowawców klas wg planu wychowawczego klasy podczas
lekcji i spotkań z rodzicami.
wychowawcy klas

TERMIN
WYKONANIA
rok szkolny
rok szkolny

Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej,
utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym.

pedagog

wg potrzeb
rok szkolny

Kontakty z Kuratorami Sądu dla Nieletnich.

pedagog, wych.kl.

rok szkolny

Udział uczniów w przedsięwzięciach profilaktycznych dotyczących
uzależnień wśród młodzieży.

pedagog, wych.kl.

rok szkolny

Praca indywidualna z młodzieżą sprawiającą kłopoty wychowawcze.

pedagog

rok szkolny

Badania dotyczące zjawiska agresji i przemocy wśród młodzieży (ankiety,
rozmowy), prowadzenie zajęć profilaktycznych.

pedagog
wychowawcy klas

rok szkolny

ZADANIA
VI. Współdziałanie z
rodzicami.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

Zorganizowanie spotkania ogólnego rodziców klas pierwszych
i czwartych.

dyrektor

Akceptacja przez rodziców planów pracy wychowawców klasowych.

wicedyrektor
wychowawcy klas

TERMIN
WYKONANIA
wrzesień
wrzesień

Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły, regulaminem oceniania,
regulaminem matury, egzaminu potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie.

wychowawcy klas

Organizowanie zebrań z rodzicami.

wychowawcy klas

wg terminarza

Pomoc Rady Rodziców dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

wicedyrektor
przewodn. RR
wicedyrektor
przewodn. RR

w miarę potrzeb

wychowawcy klas,
pedagog
wychowawcy klas

w miarę potrzeb

dyrektor

co najmniej 2x
w r.szk.

Udział rodziców w organizacji drzwi otwartych ZSE-T
Pomoc rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Udział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
i klasowych.
Wybór Rady Rodziców oraz jej zebrania i działania.

wg terminarza

w miarę potrzeb

ZADANIA
VII. Bezpieczeństwo
i higiena pracy uczniów
i pracowników.

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

specjalista bhp,
opiekunowie pracowni
Propagowanie wśród uczniów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych RR, wychowawcy klas,
wypadków.
specjalista bhp

TERMIN
WYKONANIA
wrzesień,
październik
wrzesień
październik

Omówienie z uczniami zagadnień dotyczących bezpiecznej drogi do i ze
szkoły.

wychowawcy,
nauczyciel bhp

wrzesieńczerwiec

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się w szkole i w miejscach
publicznych.

wychowawcy klas
dyrektor

wrzesień

Omawianie przyczyn i skutków wypadków na terenie szkoły.

wychowawcy klas,
specjalista bhp
specjalista bhp

rok szkolny

Dokonywanie okresowego przeglądu stanu bezpieczeństwa
w szkole.

specjalista bhp

rok szkolny
rok szkolny

Stała kontrola sprawności wyposażenia pracowni, klas lekcyjnych
i kompleksu sportowego.

specjalista bhp,
opiekunowie pracowni,
dyrekcja

Prowadzenie szkoleń bhp i p.poż dla uczniów.

Szkolenie bhp i p.poż pracowników rozpoczynających pracę
w szkole.

wrzesień

ZAGADNIENIA DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ
ZADANIA
Profilaktyka uzależnień
oraz promowanie
zdrowego stylu życia

SPOSÓB REALIZACJI
Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.
Dostarczanie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych.
Przedstawianie mechanizmów uzależnień.
Eliminowanie zachowań ryzykownych.
Edukowanie na temat wpływu substancji uzależniających na organizm
człowieka.
Zapoznanie z prawnymi skutkami stosowania środków odurzających
(leków, narkotyków, dopalaczy) i ich rozprowadzania.
Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Wspieranie rodziców i młodzieży w budowaniu właściwych relacji
interpersonalnych.
Współpraca między szkołą a rodzicami.
Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń oraz informowanie
o instytucjach wspomagających rodziców i szkołę.

ODPOWIEDZIALNY
Dyrektor, nauczyciele,
pedagog szkolny oraz
pozostali pracownicy
szkoły

TERMIN
WYKONANIA
Cały rok

ZADANIA
Przeciwdziałanie
przemocy i agresji wśród
młodzieży

SPOSÓB REALIZACJI
Ustalenie szkolnych norm i zasad dotyczących przemocy.
Edukacja na temat form agresji: fizycznej, werbalnej, cyberprzemocy.
Uświadamianie konsekwencji zachowań agresywnych (szkolnych oraz
prawnych).
Przekazywanie wiedzy, jak reagować na zjawiska przemocy.
Zapoznawanie z technikami radzenia sobie ze stresem.
Przedstawienie sposobów bezpiecznego rozładowywania emocji.
Tworzenie w szkole klimatu życzliwości i wzajemnego szacunku.
Uczenie, jak być asertywnym, ale nie agresywnym.
Uświadomienie odpowiedzialności prawnej za naruszenie dóbr i praw
człowieka.
Współpraca szkoły z domem rodzinnym.

ODPOWIEDZIALNY
Dyrektor, nauczyciele,
pedagog szkolny oraz
pozostali pracownicy
szkoły

TERMIN
WYKONANIA
Cały rok

ZADANIA
Zapobieganie wagarom

SPOSÓB REALIZACJI
Tworzenie w klasie i szkole przyjaznej atmosfery.
Ograniczanie ilości uczniów wagarujących.
Wskazywanie konsekwencji wagarowania.

ODPOWIEDZIALNY
Dyrektor, nauczyciele,
pedagog szkolny oraz
pozostali pracownicy
szkoły

TERMIN
WYKONANIA
Cały rok

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za swoje życie.
Zachęcanie do rozwijania zainteresowań.
Motywowanie do rozwoju osobistego poprzez naukę.
Wskazywanie korzyści wynikających z systematycznego uczęszczania do
szkoły.
Współpraca z rodzicami.

ZADANIA
Doradztwo zawodowe

SPOSÓB REALIZACJI
Przygotowanie młodzieży do efektywnego poszukiwania pracy.
Zachęcanie do dalszego rozwoju poprzez kształcenie i samokształcenie.
Współpraca z wyższymi uczelniami.
Uczestnictwo w targach edukacyjnych.
Udział w projekcie „Czas zawodowców- BIS”.

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN
WYKONANIA
Dyrekcja, wychowawcy, Cały rok
pedagog szkolny,
kierownik kształcenia
praktycznego

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH MATURY
I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Lp.
ZADANIA
1. Przedstawienie uczniom i rodzicom klas czwartych technikum regulaminów matury
i egzaminu zawodowego.

TERMIN
wrzesień

ODPOWIEDZIALNY
dyrektor, kierownik
szk.prakt.

2

Deklaracja (wstępna) przystąpienia do matury i egzaminu zawodowego.

wrzesień

wicedyrektor,
kierownik szk.prakt.

3.

Powołanie zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących wg terminarza ustalonego przez CKE.

zgodnie z
procedurami CKE

dyrektor, wicedyrektor,
kierownik szkolenia

4.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas czwartych.

XII.2018r.

dyrektor

5.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

27.04.2018 r.

dyrektor

6.

Konsultacje przed maturą i egzaminem zawodowym.

7.

Pisemny egzamin maturalny.

wg oddzielnego
terminarza
maj 2018r.

dyrektor, wicedyrektor,
kier.szk.prakt.
jw.

8.

Ustny egzamin maturalny.

maj 2018r.

jw.

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

styczeń, czerwiec
2018r.

jw.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Lp.
PROBLEMATYKA
1. Konferencja sierpniowa przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018.

TERMIN
31.08.2017r., 01.09.2017r.

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

04.09.2017 r.

3.

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych.
Zebrania z rodzicami pozostałych klas.

25.09.2017r.

4.

Obchody Dnia Edukacji – pasowanie uczniów klas I

13.10.2017r.

5.

Obchody Święta Niepodległości

11.11.2017r.

6.

Konferencja śródokresowa rady pedagogicznej.
Konferencja klasyfikacyjna dla kl. I-IV

wg terminarza

7.

Zebrania z rodzicami.

wg terminarza

8.

Próbna matura i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

9.

Wigilie klasowe i dla pracowników.

listopad, grudzień 2017r.,
kwiecień 2018r.
21.12. –22.12.2017r.

10. Przerwa świąteczna.

23.12.2017r.-02.01.2018r.

11. Informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – zebrania z rodzicami.

Wg terminarza

12. Konferencja klasyfikacyjna półroczna.

21.12. 2017r.

13. Studniówka.

I.2018r.

14. Ferie zimowe.

12.02.-25.02.2018r.

Lp.

PROBLEMATYKA

TERMIN

15. Konferencja podsumowująca I półrocze.

02.01.2018r.

16. Rekolekcje szkolne.

do ustalenia

17. Wiosenna przerwa świąteczna.

29.03-03.04.2018r.

18. Konferencja śródokresowa.

Wg terminarza

19. Zebrania z rodzicami.

Wg terminarza

20. Zakończenie nauki w klasach ostatnich technikum.

27.04.2018r.

21. Pisemny egzamin maturalny.

od 4.05.2018r.

22. Praktyki zawodowe uczniów kl. III

wg terminarza praktyk

23. Ustny egzamin maturalny.

maj 2018r.

24. Zakończenie zajęć szkolnych.

22.06.2018r.

25. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

styczeń, czerwiec 2018r.

26. Konferencja klasyfikacyjna.

Wg terminarza II pół.

27. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018.

Wg terminarza II pół.

28. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

Czerwiec/lipiec 2018r.

