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INFORMATOR SZKOLNY 2018/2019
1. Organizacja roku szkolnego:
















03 września 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego
24 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
24 stycznia 2019 r. - konferencja klasyfikacyjna
04 lutego 2019 r. – początek drugiego semestru
05 lutego 2019 r. - konferencja plenarna
11 lutego - 24 lutego 2019 r. - ferie zimowe
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2019 r. - konferencja klasyfikacyjna dla klas III
26 kwietnia 2019 r. - zakończenie zajęć w klasach III
06 maja 2019 r. - początek matur
(harmonogram matur na stronie CKE i gazetkach szkolnych)
17 czerwca 2019 r. - konferencja klasyfikacyjna dla klas I – II
21 czerwca 2019 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych
21 czerwca 2019 r. - konferencja plenarna
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – wakacje
od 20 sierpnia 2019 r. – matury poprawkowe

2. Dni wolne od zajęć:






01
01
01
03
20

listopada 2018 r.– Wszystkich Świętych
stycznia 2019 r. – Nowy Rok
maja 2019 r - Święto Pracy
maja 2019 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
czerwca 2019 r. – Boże Ciało

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:









15 października 2018 r. – Dzień Nauczyciela
Rajd Szkolny
02 listopada 2018 r. – Zaduszki
21 marca 2019 r. – Pierwszy Dzień Wiosny
25 kwietnia 2019 r. – Dni Nauki, Dni Otwarte Szkoły
02 maja 2019 r. – Dzień Flagi
6,7,8 maja 2019 r. - pisemne egzaminy maturalne
07 czerwca 2019 r. – Dni Radzionkowa.

4. Wywiadówki:





06 września 2018 r. godz. 1700 (spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej:
16.30 rodzice uczniów klas I; 1730 rodzice uczniów klas III)
03 stycznia 2019 r. godz. 1700 - 1730 (podanie propozycji ocen semestralnych)
21 marca 2019 r. godz. 1700 - 1730 (rodzice uczniów klas III)
23 maja 2019 r. godz. 1700 - 1730 (podanie propozycji ocen rocznych)

5. Konsultacje w szkole





22
03
21
23

listopada 2018 r. godz. 1700 – 1800
stycznia 2019 r. godz. 1700 – 1800
marca 2019 r. godz. 1730 - 1830
maja 2019 r. godz. 1730 - 1830

6. Konsultacje bieżące są prowadzone przy pomocy
dziennika elektronicznego



Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami,
jeżeli wyniknie taka potrzeba.
Zachęcamy do przeglądania strony internetowej naszej szkoły,
gdzie zamieszczane są aktualne informacje z życia naszej placówki.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów proszeni
są o obowiązkową obecność na zebraniach, na których podane zostaną
propozycje ocen semestralnych i rocznych.
W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców,
psycholog i pedagog.
Rada Rodziców:
06 września 2018r. w auli o godz. 1815 odbędzie się spotkanie trójek klasowych
w celu powołania Rady Rodziców.
Wysokość składki na Fundusz RR zostanie ustalona na w/w zebraniu – proponowana
składka 80 zł.
Składka może być płatna w dwóch ratach. Pozostałe zebrania trójek klasowych
odbywać się będą z reguły po wywiadówkach czy konsultacjach.
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Ważne informacje:

Ocenianie
 Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się wg skali określonej
w Statucie Szkoły.
 Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne i semestralne ustala się w stopniach wg
następującej skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
 Ocenę z zachowania ustala się wg zasad określonych w Statucie Szkoły
oraz w następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,
nieodpowiednie, naganne. Oceną wyjściową jest ocena dobra. Ocena
z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobrą
ocenę z zachowania
Klasyfikacja i egzaminy poprawkowe:
 Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 Na
prośbę
ucznia
niesklasyfikowanego
z
powodu
nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców / opiekunów prawnych/
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły.
Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Wynik egzaminu
poprawkowego jest ostateczny.

Szkoła oferuje uczniom
 Możliwość rozwoju poprzez realizację indywidualnych programów
nauczania
 Stypendia i nagrody finansowe dla uczniów zdolnych
 Pomoc materialną i psychologiczno – pedagogiczną
 Estetyczne i dobrze wyposażone pracownie
 Udział w wolontariatach na rzecz ludzi i zwierząt
 Atrakcyjne wycieczki programowe (w tym zagraniczne np. warsztaty językowe
w Londynie, Wiedniu)
 Przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo
 Dobrze zaopatrzoną bibliotekę i sale komputerowe
 Bezpłatne wi-fi i salę multimedialną dla uczniów
 Nieliczne oddziały klasowe
 Zajęcia pozalekcyjne – do swobodnego wyboru przez uczniów.
 Szkoła ma zawarte umowy o współpracę z:
Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach
Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Śląskim Ogrodem Botanicznym
Wydziałem Filologicznym Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu
Śląskiego
Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im, Stanisława Hadyny w Koszęcinie
Klasy pedagogiczno – psychologiczne są objęte Naukowym Patronatem
prof. Philipa Zimbardo

Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum”
Przy naszym liceum prężnie działa Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum”, którego
celem statutowym jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz pomoc
ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Koronnymi inicjatywami Stowarzyszenia są
m.in.: Szkolny Happening, udział w akcji „Szlachetna Paczka”, konkursy dla dzieci i
młodzieży, finansowe wspieranie akcji charytatywnych. Wszystkich, którzy chcieliby
się włączyć w działalność Stowarzyszenia, prosimy o kontakt na adres
przyjaciele.liceum@gmail.com lub o wpłatę darowizn na nasze konto.
nr konta: 85 1020 2368 0000 2202 0405 4987
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