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ZARZĄDZENIE nr 6/2011/2012
z dnia 26 września 2011 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam następujący terminarz roku szkolnego 2011/2012:

1.

Ostateczny termin przypomnienia przez wychowawców uczniom klas
maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i słuchaczom klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego zasad przeprowadzania egzaminu
maturalnego i udokumentowanie tego faktu odpowiednimi wpisami
w dziennikach lekcyjnych.
30 września 2011 r. (piątek)
Ostateczny termin przypomnienia przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów uczniom klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego
i słuchaczom klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
o wymaganiach egzaminacyjnych i udokumentowanie tego faktu
odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych.

2.

Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich pracowników oświaty
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

3.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich
uczniów i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

4.

Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć szkolnych.

1 listopada 2011 r. (wtorek)

5.

Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny od zajęć szkolnych.

11 listopada 2011 r. (piątek)

6.

Ostateczny termin poinformowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego wymienionych w pkt 9 i ich rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej w formie określonej w Statucie Zespołu.

22 listopada 2011 r. (wtorek)

7.

Ostateczny termin poinformowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego wymienionych w pkt 9 i za ich pośrednictwem - w formie ustnej - o przewidywanych dla nich ocenach.

13 grudnia 2011 r. (wtorek)

8.

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych w pkt 13
i ich rodziców oraz słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymienionych
13 grudnia 2011 r. (wtorek)
o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (semestralnej)
w formie określonej w Statucie Zespołu.

9.

Rada klasyfikacyjna śródroczna dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz semestralna dla słuchaczy klasy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

10. Zimowa przerwa świąteczna.
11.

14 października 2011 r. (piątek)
31 października 2011 r. (poniedziałek)
[na podst. §5 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia]

21 grudnia 2011 r. (środa)
23-31 grudnia 2011 r.

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych w pkt 13
3 stycznia 2012 r. (wtorek)
i za ich pośrednictwem rodziców oraz słuchaczy szkół dla dorosłych -

w formie ustnej - o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych
(semestralnych).
12.

Objawienie Pańskie (pot.: Święto Trzech Króli). Dzień wolny od zajęć
6 stycznia 2012 r. (piątek)
szkolnych.

Rada klasyfikacyjna śródroczna (semestralna) dla uczniów klas:
a) Gimnazjum nr 2,
13.
b) Liceum Ogólnokształcącego
oraz słuchaczy klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

11 stycznia 2012 r. (środa)

14. Ferie zimowe.

16-29 stycznia 2012 r.

15.

Podsumowujące posiedzenie śródroczne (semestralne) Rady Pedagogicznej.

1 lutego 2012 r. (środa)

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych w pkt 19
16. i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej
22 marca 2012 r. (czwartek)
i rocznej ocenie zachowania w formie określonej w Statucie Zespołu.
17. Wiosenna przerwa świąteczna

5-10 kwietnia 2012 r.

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych w pkt 19
18. i za ich pośrednictwem rodziców o przewidywanej ocenie rocznej
(semestralnej).

12 kwietnia 2012 r. (czwartek)

Rada klasyfikacyjna roczna i końcowa dla uczniów klas III Liceum
19. Ogólnokształcącego oraz semestralna i końcowa słuchaczy klas III
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

20 kwietnia 2012 r. (piątek)

Egzamin gimnazjalny:
a) część humanistyczna,
20.
b) część matematyczno-przyrodnicza.
c) język obcy nowożytny

24 kwietnia 2012 r. (wtorek)
25 kwietnia 2012 r. (środa)
26 kwietnia 2012 r. (czwartek)

21.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I- 24-26 kwietnia 2012 r.
na podst. §5 ust. 2 pkt 1) lit. b) rozporządzenia]
II Gimnazjum nr 2

22.

Zakończenie zajęć w klasie III Liceum Ogólnokształcącego dla Doro26 kwietnia 2012 r. (czwartek)
słych.

23. Zakończenie zajęć dla klas III Liceum Ogólnokształcącego.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich
24. uczniów i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
25. Święto Państwowe. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich
26. uczniów i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

27 kwietnia 2012 r. (piątek)
30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek)
[na podst. §5 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia]

1 maja 2012 r. (wtorek)
2 maja 2012 r. (środa)
[na podst. §5 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia]

27. Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dzień wolny od zajęć szkolnych.

3 maja 2012 r. (czwartek)

28. Egzamin maturalny.

od 4 maja 2012 r. (piątek)
do 25 maja 2012 r. (piątek)

29.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 4 maja 2012 r. (piątek)
[na podst. §5 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia]
I-III Gimnazjum nr 2

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas
4 maja 2012 r. (piątek)
30. I-II Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchaczy klasy II Liceum
[na podst. §5 ust. 2 pkt 1) lit. c) rozporządzenia]
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas
8 maja 2012 r. (wtorek)
31. I-II Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchaczy klasy II Liceum
[na podst. §5 ust. 2 pkt 1) lit. c) rozporządzenia]
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas
10 maja 2012 r. (czwartek)
32. I-II Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchaczy klasy II Liceum
[na podst. §5 ust. 2 pkt 1) lit. c) rozporządzenia]
Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych w pkt 37
i ich rodziców oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymienionych w pkt 37 o przewidywanej rocznej (semestral33.
nej) ocenie niedostatecznej w formie określonej w Statucie Szkoły
oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania - w przypadku
uczniów Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego.

25 maja 2012 r. (czwartek)

34. Dzień Bożego Ciała. Dzień wolny od zajęć szkolnych.

7 czerwca 2012 r. (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich
35. uczniów i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

8 czerwca 2012 r. (piątek)
[na podst. §5 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia]

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych w pkt 37
i za ich pośrednictwem rodziców oraz słuchaczy Liceum Ogólno36.
14 czerwca 2012 r. (czwartek)
kształcącego dla Dorosłych wymienionych w pkt 37 o przewidywanej
ocenie rocznej (semestralnej).
Rada klasyfikacyjna roczna dla uczniów klas:
a) Gimnazjum nr 2,
37.
b) Liceum Ogólnokształcącego
oraz słuchaczy klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

22 czerwca 2012 r. (piątek)

38. Podsumowujące roczne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

28 czerwca 2012 r. (czwartek)

39. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

29 czerwca 2012 r. (piątek)

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpis i pieczątka Dyrektora ZSO

