
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku 
szkolnego, (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) 

 
 

KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO 
2018/2019 

 Rozpoczęcie roku szkolnego    03.09.2018 r. 

I semestr      /18 tygodni/    od     03.09.2017 r.  do 13.01.2019 r. 

 II semestr     /20 tygodni/    od          14.01.2019 r.   do 21.06.2019 r. 

I semestr (klasy maturalne)  /15 tygodni/  od     03.09.2018 r.  do 21.12.2018 r. 

 II semestr (klasy maturalne) /15 tygodni/  od          02.01.2019 r.   do 26.04.2019 r. 

 Zimowa przerwa świąteczna    od      23.12.2018 r.  do     31.12.2018 r. 

 Ferie zimowe     od      11.02.2019 r.   do       24.02.2019 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna    od 18.04.2019 r.  do        23.04.2019 r. 

 Ferie letnie      od          22.06.2019 r.  do 31.08.2019 r. 

 

Zakończenie zajęć  w klasach programowo najwyższych (maturalnych): 

III LO, IV TW, IV TWZ, IV TUF       -  26.04.2019 r. 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej / część ustna i część pisemna/       -      od 6.05.2019r. do 23.05.2019 r. 

Zgodnie z harmonogramem Dyrektora CKE, ogłoszonym na stronie:  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych     

w klasach:  I -II  Liceum  oraz  I-III Technikum   -  21.06.2019 r. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 1 Sesja - styczeń 2019r.:   część pisemna –  10.01.2019 r.  

        część praktyczna- 9.01.2019 do 16.02.2019r. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:   2 Sesja – czerwiec 2019r.: część pisemna –   18.06.2019 r.  

        część praktyczna- 17.06.2019 do 04.07.2019r. 

Zgodnie z harmonogramem Dyrektora CKE, ogłoszonym na stronie:  

https://cke.gov.pl/harmonogram-egzaminow-zawodowych-w-2019-r/ 

Praktyki zawodowe:  śródroczne - wiosenne : 

II TWA, II TWB, II TWC, II TUF, II TUF/TŻiUG        - / 2 tyg./ od        25.02.2019 r.              do 08.03.2019 r. 

      

III TWA, III TWB, III TW/T ŻiUG, III TUF        - / 2 tyg./ od        06.05.2019 r.              do 17.05.2019 r. 
 
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:  
      

− 2 listopada 2018 (piątek dzień po Wszystkich Świętych) 
− 2 maja 2019 (  czwartek dzień pomiędzy Świętem Pracy 1-go maja, a Świętem Narodowym 3-go maja) 
− 6 maja 2019 - poniedziałek (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na 

poziomie podstawowym) 
− 7 maja 2019 - wtorek (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z matematyki w części pisemnej na poziomie 

podstawowym) 
− 8 maja 2019 - środa (dzień, w którym odbywa się egzamin maturalny z języka angielskiego w części pisemnej na 

poziomie podstawowym) 
− 18 czerwca 2019 (wtorek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych –  egzaminy zawodowe – część pisemna) 
− 19 czerwca 2019 (środa – dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

 
 

 


