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zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
próbny egzamin maturalny z matematyki
termin poprawy śródrocznej oceny niedostatecznej
konkurs recytacji w mowie śląskiej
Festiwal na bis
zebranie rodziców wszystkich klas - powiadomienie uczniów klas trzecich i ich rodziców
o zagrożeniach końcową oceną niedostateczną i naganną oceną zachowania
Chorzowski Festiwal Nauki
rekolekcje wielkopostne
szkolenie Rady Pedagogicznej
próbny egzamin maturalny z matematyki
szkolenie BHP
ferie wielkanocne
termin złożenia bibliografii do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego –dotyczy
wyłącznie absolwentów z lat 2005-2014
powiadomienie uczniów klas trzecich i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i zachowania
ostateczny termin składania przez uczniów klas trzecich podań o uzyskaniu wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania
DNI OTWARTE
podjęcie przez dyrektora decyzji w sprawie złożonych podań
termin ewentualnych sprawdzianów trzecioklasistów i posiedzeń komisji
termin składania wniosków przez uczniów klas trzecich o egzaminy klasyfikacyjne z powodu
nieobecności usprawiedliwionej
termin ewentualnych rocznych egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas trzecich
zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach trzecich
zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
początek egzaminów maturalnych
termin złożenia przez uczniów klas trzecich i ich rodziców zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z
przepisami trybu wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
zachowania
termin ewentualnego przeprowadzenia sprawdzianu lub obrad komisji
zebranie rodziców klas I i II - powiadomienie rodziców o zagrożeniach roczną oceną
niedostateczną i naganną oceną zachowania
wręczenie świadectw ukończenia liceum
powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania
termin składania podań o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych lub zachowania
podjęcie przez dyrektora decyzji w sprawie złożonych podań
termin ewentualnych sprawdzianów i obrad komisji
zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieobecności
usprawiedliwionej
szkolny kiermasz podręczników
termin rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach I i II
poinformowanie uczniów o terminach egzaminów poprawkowych
termin zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku niezgodnego z przepisami trybu ustalania rocznej
oceny klasyfikacyjnej i zajęć edukacyjnych lub zachowania
termin ewentualnego przeprowadzenia sprawdzianu lub obrad komisji

