Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego,
Český Těšín, příspěvková organizace
Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
============================================================

Najważniejsze terminy roku szkolnego 2018/2019
1. Rok szkolny rozpoczyna się w poniedziałek 03.09.2018.
2. Wakacje jesienne - poniedziałek 29.10. i wtorek 30.10.2018
3. Wakacje świąteczne trwać będą od soboty 22.12.2018 do środy 02.01.2019.
Nauka rozpocznie się w czwartek 03.01.2019.
4. Nauka w pierwszym półroczu zostanie zakończona w czwartek 31.1.2019.
5. Piątek 01.02.2019 jest dniem wolnym od nauki - jednodniowe wakacje półroczne.
6. Wakacje wiosenne trwać będą od 11.02.2019 do 17.02.2019.
7. Wakacje wielkanocne - czwartek 18.04.2019 i piątek 19.04.2019.
8. Nauka w drugim półroczu zostanie zakończona w piątek 28.6.2019.
9. Wakacje letnie trwają od soboty 29.6.2019 do niedzieli 01.09.2019.
10. Nauka w roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się w poniedziałek 02.09.2019.

Święta Państwowe przypadające na dni tygodnia:
Republika Czeska
28.09.2018 piątek - Dzień państwowości czeskiej – dzień wolny od nauki
28.10.2018 niedziela – Dzień Niepodległości – powstanie Czechosłowacji
17.11.2017 sobota - Dzień walki za wolność i demokrację RCz
19.04.2019 piątek – Wielki Piątek – dzień wolny od nauki
22.04.2019 Poniedziałek Wielkanocny– dzień wolny od nauki
01.05.2018 środa – Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od nauki
08.05.2018 środa – Dzień Zwycięstwa – dzień wolny od nauki
Rzeczpospolita Polska
01.11.2018 czwartek – Wszystkich Świętych
11.11.2018 niedziela – Dzień Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej
06.01.2019 niedziela - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
22.04.2019 poniedziałek Wielkanocny
01.05.2019 środa – Międzynarodowe Święto Pracy
02.05.2019 czwartek- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Dzién Polaka i Polonii na Świecie
03.05.2019 piątek - Święto Konstytucji 3 Maja
20.06.2019 czwartek - Boże Ciało – święto ruchome - 9-tego tygodnia po Wielkanocy
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Ważne terminy:
Tydzień przygotowawczy

27.08. – 31.08.2018

Rady Pedagogiczne

30.08.2018
13.11.2018
24.01.2019
16.04.2019
25.04.2019
24.06.2019

godz.09:00
godz.13:45
godz.14:00
godz.14:00
konf.klas.klas IV
godz.13:00

Zebrania Rodziców

06.09.2018
06.09.2018
13.11.2018
16.04.2019

godz.16:00
godz.16:30
w dniu RP
w dniu RP

klasy IV
klasy I
godz.16:30 + Walne Macierzy Szkolnej
godz.16:30

Egzaminy maturalne
Do 30.11.2018
zgłoszenia do egzaminu maturalnego
01.04 – 10.06.2019 terminy będą podane na podstawie decyzji MSMWF
( Ministertswo Szkolnictwa,Młodzieży i Wychowania Fizycznego)
10 i 11.4. oraz od 02.05. – 10.05.2019
testy dydaktyczne i prace pisemne
16.05. - 10.06.2019 ustny egzamin maturalny
do 31.12.2018
MSMWF poda konkretny rozpis wspólnej części matury
państwowej
05.04.2019
pisemny egzamin mat. z JP – część profilowa (szkolna)
10 i 11.4. 2019
pisemny egzamin mat. z JCz – część państwowa
20.05. - 24.05.2019 pierwszy termin matury ustnej – dwie klasy
27.05. – 31.05.2019 drugi termin matury ustnej – jedna klasa
Uroczyste rozdanie świadectw- 07.06.2019
Egzaminy wstępne do gimnazjum
Do 01.03.2018
Pisemne zgłoszenia kandydatów
Od 12.04. i 15.04.2019
terminy jednolitego egzaminu państwowego Min.Szk.MWF
ewentualna druga runda egzaminów zostanie ustalona na podstawie decyzji dyrekcji
Zebrania robocze nauczycieli
Jeden dzień w miesiącu – godz.15:00 – terminy ustalone na początku roku szkolnego mogą
ulec zmianie. Zebrania poza ustalonymi terminami dniami będą ogłaszane z wyprzedzeniem.
Terminy akcji szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, kursów , ekskursji pojawiają się
w miesięcznych planach .
Wycieczki klasowe
25 lub 26 czerwca 2019 - kl I , klasy III wyjeżdżają w maju do Polski
(Stegna) - wyjazd wtorek 15.5. wieczorem, powrót sobota 19.5. późnym
wieczorem)
Kurs narciarski
luty 2019 – wszystkie klasy – od 07.01. do 11.01.2019
Kurs sportowy
klasy II - koniec czerwca – od 17. – 21.06.2019
Dzień Otwartych Drzwi
22.11.2018
Bal Gimnazjum
2 luty 2019
Spektakle teatralne
3.9., 7.11.,20.12.,16.4.
Dyrekcja z ważnych powodów zastrzega sobie prawo do zmian.
Czeski Cieszyn, sierpień 2018

Mgr.Andrzej Bizoń
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