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KALENDARZ SZKOLNY

01.09.2014

rozpoczęcie roku
szkolnego 2014/2015

19.12.2014

koniec I semestru dla
klas III

22 – 31.12.2014
30.01.2015
02 – 15.02.2015
16 - 18.03.2015
02 – 07.04.2015
24.04.2015
04.05.2015
26.06.2015
27.06.-31.08.2015
28 - 29.08.2015

zimowa przerwa
świąteczna
koniec I semestru dla
klas I i II
ferie zimowe
obowiązuje skrócony
rozkład zajęć
lekcyjnych – plan B
wiosenna przerwa
świąteczna
zakończenie zajęć w
klasach maturalnych
początek egzaminów
maturalnych
zakończenie roku
szkolnego 2014/2015
ferie letnie
egzaminy poprawkowe
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A. Podstawowy rozkład czasowy zajęć
edukacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.


08:00 – 08:45
08:55 – 09:40
09:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25

6.
7.
8.
9.
10.

12:45 – 13:30
13:45 – 14:30
14:40 – 15:25
15.35 – 16:20
16:25 – 17:10

przerwy obiadowe: 12:25 – 12:45 i 13:30 – 13:45

B. Skrócony rozkład czasowy zajęć
edukacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.


08:00 – 08:35
08:45 – 09:20
09:30 – 10:05
10:15 – 10:50
11:00 – 11:35

6.
7.
8.
9.
10.

11:45 – 12:00
12:40 – 13:15
13:30 – 14:05
14:15 – 14:50
15:00 – 15:35

przerwy obiadowe: 12:20 – 12:40 i 13:15 – 13:30

1. Dni wolne od zajęć edukacyjnych:







14.10.2014 r. – Dzień Edukacji Narodowej,
10.11.2014 r. – Święto Niepodległości,
19 grudnia 2014 r. – Wigilie klasowe,
04, 05 i 06 maja 2015 r., dni w których odbywać
się będą pisemne egzaminy maturalne z j.
polskiego, matematyki i j. angielskiego,
05.06.2015 r. – piątek po Bożym Ciele.

2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności
ucznia w szkole:
Obowiązkiem rodziców jest usprawiedliwienie
nieobecności ucznia w szkole w ciągu 3 dni licząc
od dnia jego powrotu do szkoły.
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3. Zebrania klasowe rodziców :
 01.09.2014 r. - godz. 18.00 (spotkanie rodziców
uczniów klas I z dyrektorem szkoły i wychowawcą)
 10.09.2014 r. - godz. 18.30 (spotkanie rodziców
uczniów klas drugich i trzecich, w tym spotkanie
dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas
maturalnych)
 26.11.2014 r. - godz. 18.30 (spotkanie na jeden mc przed klasyfikacją semestralną klas maturalnych)
 29.01.2015 r. - godz. 18.30 (spotkanie
podsumowujące wyniki klasyfikacji semestralnej))
 25.03.2015 r. - godz. 18.30 (spotkanie na jeden mc przed klasyfikacją klas maturalnych)
 27.05.2015 r. - godz. 18.30 (spotkanie na jeden
m-c przed klasyfikacją roczną w klasach I i II)

4. Opłaty :
1. Ubezpieczenie - składka roczna w wysokości
46,00 pln
(w/w kwota obejmuje opłatę za roczny abonament
dostępu do „Dziennika Elektronicznego –
Librus”)
2. Składki roczne deklarowane przez rodziców na
konto dochodów własnych szkoły.
3. Opłaty za posiłki należy dokonywać w kasie
szkoły w terminach podanych przez intendentkę
lub przelewem bankowym do ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
następuje korzystanie z posiłków w stołówce
szkolnej (wyjątkiem są m-ce wrzesień i styczeń
kiedy opłaty należy wnosić do 5 dnia danego
miesiąca) – cena jednego obiadu 3,20 pln.
4. Opłaty za szkody materialne wyrządzone w
szkole przez ucznia zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Statucie Szkoły.
UWAGA :
Wpłat o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 można
dokonywać w sekretariacie lub na konto:
NORDEA Bank Polska S.A. Oddział 16 1440 1026
0000 0000 1252 3696, a wpłaty dotyczące pkt. 1
wyłącznie w sekretariacie.

