
  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Mechanicznych  im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy  Termin Wydarzenie Temat 04.09.2017 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  do 14.09.2017 Powiadomienie rodziców uczniów klas pierwszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzeedukacyjnych uczniów klas pierwszych i powołanie zespołów ds. do 29.09.2017 Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów klas pierwszych 
do 29.09.2017 Opracowanie planu działań wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne) 13.10.2017  14.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej – Jubileusz 70-lecia Szkoły 16.10.2017  
16.11.2017  Informacja w dzienniku Poinformowanie uczniów klas maturalnych  o proponowanych ocenach semestralnych  i rocznych z przedmiotów kończących się  w pierwszym półroczu 
16.11.2017  Informacja w dzienniku Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych z przedmiotów kończących się  w pierwszym półroczu listopad/grudzień Wieczór Poezji Obcojęzycznej 24.11.2017 Opracowanie Planu Doskonalenia Nauczycieli 
12.12.2107 Informacja w dzienniku Wystawienie ocen śródrocznych i rocznych  z przedmiotów kończących się  w pierwszym półroczu w klasach maturalnych 15.12.2017 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA DLA KLAS MATURALNYCH 
08.12.2017  Informacja w dzienniku 

Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych. Poinformowanie uczniów klasy 3b Technikum  o proponowanych ocenach rocznych  z przedmiotów kończących się w pierwszym półroczu  23.12.2017 – 01.01.2018 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  
05.01.2018 Informacja w dzienniku Wystawienie ocen rocznych w klasie 3b Technikum z przedmiotów kończących się  w pierwszym półroczu  08.01.2018 Informacja w dzienniku Wystawienie ocen śródrocznych  



11.01.2018 XIV Świdnicki Polonez Maturzystów 12.01.2018 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA  15 – 28.01.2018 FERIE ZIMOWE 22.03.2018 Festiwal Nauki Drzwi otwarte dla gimnazjów Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
22.03.2018  Informacja w dzienniku Poinformowanie przez nauczycieli uczniów klas maturalnych o proponowanych ocenach końcowych 
22.03.2018  Informacja w dzienniku Poinformowanie przez wychowawców rodziców uczniów klas maturalnych o proponowanych ocenach końcowych do 30.03.2018  Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów i powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2018/2019 29.03 – 03.04.2018 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 26.02 – 23.03.2018 Praktyki zawodowe w klasach 3 technikum kwiecień 2018 XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny kwiecień 2018 Wieczór czytelniczy „Dobry wieczór w Mechaniku” 20.04.2018 Informacja w dzienniku Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych  25 – 26.04.2018              Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych  27.04.2018 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W KLASACH MATURALNYCH   do 27.04.2018 Powiadomienie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2018/19 30.04.2018  02.05.2018  07 – 25.05.2017 Praktyka zawodowa w klasie 2a Technikum 
17.05.2018  Informacja w dzienniku Poinformowanie przez nauczycieli uczniów o proponowanych ocenach końcowych 
17.05.2018  Informacja w dzienniku Poinformowanie przez wychowawców rodziców uczniów proponowanych ocenach końcowych 
01.06.2018  
do 08.06.2018 Złożenie wniosków przez nauczycieli o zatwierdzenie podręczników na rok szkolny 2018/2019  



18.06.2018 Zatwierdzenie podręczników na rok szkolny 2018/2019 
15.06.2018 Informacja w dzienniku Wystawienie ocen rocznych 
19 - 21.06.2017 Egzaminy klasyfikacyjne  
22.06.2018 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 
25.07 – 31.08.2018 FERIE LETNIE 27 - 31.08.2018 Egzaminy poprawkowe 28 - 31.08.2017 Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019   


