
          Andrychów, dnia 01.09.2017r   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017 / 2018 – Technikum nr 1 w Andrychowie   Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 Prawo Oświatowe oraz par. 5 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.   L.p.  Data   Uwagi    1   10.01.2018   Dzień Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie – część praktyczna (d) w sesji zimowej 2018.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 2018)    2  11.01.2018   Dzień Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie – część pisemna w sesji zimowej 2018.     3   30.04.2018    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  (z uwagi na trudności związane z komunikacją, a w związku z tym z dotarciem uczniów na zajęcia,  szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem Maturalnym, przygotowanie sal)     4   02.05.2018  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  (z uwagi na trudności związane z komunikacją, a w związku z tym z dotarciem uczniów na zajęcia,  szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem Maturalnym, przygotowanie sal)    5  04.05.2018   Dzień pisemnego Egzaminu Maturalnego z języka polskiego.    6   07.05.2018   Dzień pisemnego Egzaminu Maturalnego z matematyki.    7   08.05.2018   Dzień pisemnego Egzaminu Maturalnego z języka angielskiego.    8   18.06.2018   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018, przygotowanie sal do części pisemnej)     9   19.06.2018   Dzień Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie – część pisemna w sesji letniej 2018.      10    21.06.2018   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018, przygotowanie sal do części praktycznej)     W przypadku zmian w/w terminów, nowy zostanie podany do wiadomości stosownym komunikatem.   Opinia Rady Pedagogicznej: ………………………………………………………………………………    Opinia Rady Rodziców: …………………………………………………………………………………….    Opinia Samorządu Uczniowskiego: ……………………………………………………………………….   



          Andrychów, dnia 01.09.2017r   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017 / 2018 – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1  w Andrychowie   Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 Prawo Oświatowe oraz par. 5 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.   L.p.  Data   Uwagi   1   30.04.2018    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  (z uwagi na trudności związane z komunikacją, a w związku z tym z dotarciem uczniów na zajęcia,  szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem Maturalnym, przygotowanie sal)     2   02.05.2018  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  (z uwagi na trudności związane z komunikacją, a w związku z tym z dotarciem uczniów na zajęcia,  szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem Maturalnym, przygotowanie sal)    3  04.05.2018   Dzień pisemnego Egzaminu Maturalnego z języka polskiego.     4   18.06.2018   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018, przygotowanie sal do części pisemnej)      5    19.06.2018   Dzień Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie – część pisemna w sesji letniej 2018.      6    21.06.2018   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018, przygotowanie sal do części praktycznej)     W przypadku zmian w/w terminów, nowy zostanie podany do wiadomości stosownym komunikatem.   Opinia Rady Pedagogicznej: ………………………………………………………………………………    Opinia Rady Rodziców: …………………………………………………………………………………….    Opinia Samorządu Uczniowskiego: ……………………………………………………………………….   



          Andrychów, dnia 01.09.2017r   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017 / 2018 – Centrum Kształcenia Praktycznego  w Andrychowie   Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 Prawo Oświatowe oraz par. 5 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.   L.p.  Data   Uwagi   1   30.04.2018    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  (z uwagi na trudności związane z komunikacją, a w związku z tym z dotarciem uczniów na zajęcia,  szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem Maturalnym, przygotowanie sal)     2   02.05.2018  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  (z uwagi na trudności związane z komunikacją, a w związku z tym z dotarciem uczniów na zajęcia,  szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem Maturalnym, przygotowanie sal)    3  04.05.2018   Dzień pisemnego Egzaminu Maturalnego z języka polskiego.     4   18.06.2018   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018, przygotowanie sal do części pisemnej)      5    19.06.2018   Dzień Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie – część pisemna w sesji letniej 2018.      6    21.06.2018   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.    (szkolenie dotyczące procedur związanych z Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018, przygotowanie sal do części praktycznej)     W przypadku zmian w/w terminów, nowy zostanie podany do wiadomości stosownym komunikatem.   Opinia Rady Pedagogicznej: ………………………………………………………………………………    Opinia Rady Rodziców: …………………………………………………………………………………….    Opinia Samorządu Uczniowskiego: ……………………………………………………………………….   


