
 

TERMINARZ 

Rok szkolny 2018/2019 
 

 

 

 

Data Wydarzenie 

Luty 2019 
4 lutego 

(poniedziałek) 
Pierwszy dzień nauki po feriach zimowych. 

do 7 lutego 

(czwartek) 

Zebranie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów 

uprawniających do dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

7 lutego 

(czwartek) 

godzina 1515
 

 

Podsumowująca Rada pedagogiczna – sprawozdanie z nadzoru. 

22 lutego Pielgrzymka maturzystów diecezji elbląskiej na Jasną Górę 22/23 lutego 2018 

Marzec 2019 

Marzec – 

kwiecień 
Udział licealistów w ogólnopolskich finałach olimpiad przedmiotowych. 

 Zorganizowane wyjazdy na „Targi Akademickie”. 

4 marca 

(poniedziałek) 

godzina 1530
 

Szkolny termin poprawienia lub napisania obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich 

przedmiotów. 

14 marca 

(czwartek) 

godz. 15.15 

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. 

25 marca 
25 marca o godz. 9:00 i 10:00 jest MIEJSKI KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – 
ETAP 1 (Moduł 1: Gramatyka i leksyka, Moduł 2: Kultura Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej). 

28 marca 

(czwartek) 
Poinformowanie rodziców i uczniów klas III o zagrożeniu oceną niedostateczną. 

28 marca 
(czwartek) 

Konkurs krasomówczy Speaking in Public 

 Konkurs wiedzy o państwach niemieckojęzycznych. 
 Konkurs literatury fantasy dla uczniów klas VII, VIII i gimnazjum 
 Dni Matematyki w III LO 
 Narodowe czytanie w III LO 
 Realizacja projektu społecznego „Komórkomania” 

Kwiecień 2019 
1 kwietnia 

(poniedziałek) 

godzina 1530
 

 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich przedmiotów. 

Kwiecień XVII Elbląskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. 

do 4 kwietnia 

(czwartek) 
Poinformowanie uczniów klas III o proponowanych ocenach końcoworocznych. 

4  kwietnia 

(czwartek) 

godzina 1630
 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III 

Spotkanie z Dyrekcją, a następnie z wychowawcami 



kwiecień 
Dzień otwarty szkoły dla kandydatów do pierwszych klas w roku szkolnym 2018/2019. 

5 kwietnia 

(piątek) 
Ostateczny termin ustalenia klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach maturalnych. 

Kwiecień Happening „15 minut dla Ziemi” 

 
 

do 15 

kwietnia 

(poniedziałek) 

1. Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie ich z zasad 

kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, 

2. Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się 

na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych, 

3. Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw, 

4. Przekazanie informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz 

kolejnych sesji egzaminacyjnych. 

10 kwietnia 

(środa) 
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

11 kwietnia 
(czwartek) 

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

12 kwietnia 

(piątek) 
Egzamin gimnazjalny – część obcy nowożytny (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

11 kwietnia 

(czwartek) 
Godzina 13.00 

Klasyfikacyjna Rada pedagogiczna III rocznika 

Rada szkoleniowa dla kadry pedagogicznej III LO związana z procedurami maturalnymi. 

 Konkurs „Żyjemy wśród liczb” 

18 – 23 

kwietnia 
Wiosenna przerwa świąteczna. 

26 

kwietnia 

(piątek) 

DRZWI OTWARTE 

26 kwietnia 

(piątek) 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły 

i pożegnania III rocznika. 

Maj 2019 
1 maja 

Święto Pracy 

2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

3 maja 
Święto Konstytucji 3 Maja 

6 – 25 maja Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych. 

9 - 22 maja Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

 
6 maja 

(poniedziałek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

godzina 900 na poziomie podstawowym 

godzina 1400 na poziomie rozszerzonym 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

7 maja 

(wtorek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 

 

godzina 900 Z MATEMATYKI na poziomie podstawowym 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

6 maja 

(poniedziałek) 
godzina 930

 

 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich przedmiotów. 

 
8 maja 

(środa) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

godzina 900 na poziomie podstawowym 

godzina 1400 na poziomie rozszerzonym 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 



 
9 maja 

(czwartek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 

 

godzina 900 Z MATEMATYKI na poziomie rozszerzonym 

godzina 1400 Z FILOZOFII 

 

10 maja 

(piątek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 

 

godzina 900 Z BIOLOGII (obydwa poziomy) 

godzina 1400 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (obydwa poziomy) 

 

13 maja 

(poniedziałek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 

 

godzina 900 Z CHEMII (obydwa poziomy) 
godzina 1400 Z INFORMATYKI (obydwa poziomy) 

 

15 maja 

(środa) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 

 

godzina 900 Z GEOGRAFII (obydwa poziomy) 

godzina 1400 Z HISTORII SZTUKI(obydwa poziomy) 

 

16 maja 

(czwartek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 

godzina 900 na poziomie podstawowym 
godzina 1400 na poziomie rozszerzonym 

 

20 maja 

(poniedziałek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 

 

godzina 900 Z FIZYKI 

godzina 1400 Z HISTORII 

21 maja 

(wtorek) 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
godzina 900 na poziomie podstawowym 
godzina 1400 na poziomie rozszerzonym 

do 31 maja Ostateczny termin przekazania uczniom klas I i II oraz ich rodzicom informacji o 

zagrożeniu oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem. 

Czerwiec 2019 
3 czerwca 

(poniedziałek) 

godzina 1530
 

 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich przedmiotów. 

6 czerwca Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego 

6   czerwca 

 

Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych. 

6   czerwca 

 

Zebranie z rodzicami (16.30) 

7 czerwca 

(piątek) 

Dzień Patrona szkoły. 
20-lecie nadanie Imienia. 

 
Dzień Sportu Szkolnego. 

12 czerwca 

(piątek) 
Ostateczny termin wystawienia ocen za rok szkolny 2018/2019 w klasach. 

14 czerwca 
(poniedziałek) 

Rada Klasyfikacyjna. 

20 czerwca Boże Ciało 

21 czerwca 
 

Rada z prezentacją ewaluacji. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W każdy czwartek rodzice maja możliwość umówienia się na konsultacje z wychowawcą lub 

nauczycielami. 

Terminarz – II semestr roku szkolnego 2018/2019 

będzie uaktualniany na bieżąco. 

Ostatnia aktualizacja – 

21 czerwca 

(piątek) 

godzina 900
 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. 

24 czerwca 

(poniedziałek) 
godz. 1000

 

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019. 

Lipiec 2019 

4 lipca 

(czwartek) 

Wręczenie świadectw dojrzałości maturzystom 2018. 

Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji 

poprawkowej oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych. 

do 10 lipca 

(środa) 

Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w 

terminie poprawkowym. 

Sierpień 2019 
20-21 sierpnia POPRAWKOWA USTNA SESJA EGZAMINU MATURALNEGO 

20 sierpnia 

(wtorek) 
godzina 900

 

 

POPRAWKOWA PISEMNA SESJA EGZAMINU MATURALNEGO 

ostatni 

tydzień 
sierpnia 

 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne dla uczniów. 

ostatni 

tydzień 

sierpnia 

 

Rada Pedagogiczna – rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020. 

 


