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HARMONOGRAM 

ważniejszych czynności w miesiącu wrześniu 2018 r. 
 

3.09   UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

- godz. 0800 – msza św. w kościele parafialnym 

- godz. 0915 – uroczystość rozpoczęcia dla klas I (następnie spotkania z 

wychowawcami tych klas) i spotkania klas II do IV z wychowawcami 

- godz. 10.15 – uroczystość rozpoczęcia dla klas II do IV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 do 21.09  - rekrutacja do projektu zagranicznych praktyk zawodowych Erasmus+ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

do 7.09                       - termin składania do wychowawców deklaracji przystąpienia do 

egzaminu na kwalifikacje w zawodzie (dot. sesji styczniowej, więcej informacji 

na stronie www.zst.tarnow.pl) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - 14.09                   - giełda podręczników  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.09 godz.1500          - zebranie Rady Pedagogicznej (przedstawienie planu nadzoru) 

godz.1125 - spotkanie dyrektora z klasami IV – matura 

godz. 1630        - spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV , 

                                     rodzice uczniów klas I – najpierw spotkanie w auli 

UWAGA : po spotkaniu z rodzicami wychowawcy podają do Sekretariatu skład 

Klasowych Rad Rodziców (nazwisko i imię - adres ,telefon), 

przypominam o konieczności pisania protokołu ze spotkania z rodzicami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26.09 godz. 1630 - zebranie sprawozdawczo – wyborcze Szkolnej Rady Rodziców 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

27.09  - termin zebrania przez wychowawców klas maturalnych deklaracji 

dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych oraz wyboru środowiska 

komputerowego dla zdających informatykę 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

do 28.09  - termin złożenia klasowych programów wychowawczych 

 oraz termin złożenia podpisanych przez uczniów i rodziców oświadczeń 
o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi oraz dostosowaniami (do p. dyr. D.Lis) 

 

12.10. termin złożenia analiz wyników egz. zaw. i wniosków do pracy (do p. kier.W.K.) 

12.10. termin złożenia analiz wyników egz. mat. i wniosków do pracy (do p. dyr. D.Lis) 
 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE : 
 

 wychowawców klasowych    ....................................................... 

 przedmiotów ogólnokształcących    ....................................................... 

 przedmiotów. zawodowych    ....................................................... 

 wychowania fizycznego      ....................................................... 
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