
Organizacja roku szkolnego w Policealnej Szkole TEB Edukacja  2018/2019, kalendarz roku szkolnego.

Kierunki stacjonarne i popołudniowe Kierunki niestacjonarne - zaoczne
Rada pedagogiczna początkująca 31.08.2018 – zatwierdzenie planu pracy szkoły 31.08.2018 – zatwierdzenie planu pracy szkoły
Inauguracja roku szkolnego 20018/2019 dla
wszystkich kierunków : 1 września 2018.

Zapoznanie słuchaczy ze statutem szkoły, przedstawienie 
organizacji roku szkolnego,  szkolenie z zakresu BHP, 
partnerzy edukacyjni. Harmonogram zjazdów

Zapoznanie słuchaczy ze statutem szkoły, przedstawienie 
organizacji roku szkolnego,  szkolenie z zakresu BHP, 
partnerzy edukacyjni. Harmonogram zjazdów

Rozpoczęcie zajęć - kierunki kontynuujące 
naukę

między 3 a 7 września 2018 między  3 a 9 września 2017

Rozpoczęcie zajęć - nowy nabór (I sem.) między 22-30 września 2018 między 22-30  września 2018
Dni wolne od zajęć w TEB Edukacja:
Ustalone przez TEB

Święta państwowe i kościelne: 

2 listopada 2018 (czwartek)
10 listopada 2018  (sobota)
22 grudnia  2018 (sobota )
2 maja 2019 (czwartek)

1 i 11 listopada 2018
1 i 6 stycznia 2019
1  i 3 maja 2019
9.06  2019 (niedziela) – Zielone Świątki
20.06  2019 (czwartek) – Boże Ciało

2 listopada 2018 (czwartek)
10 listopada 2018  (sobota)
22 grudnia  2018 (sobota )
2 maja 2019 (czwartek

1 i 11 listopada 2018
1 i 6 stycznia 2019
1  i 3 maja 2019
9.06  2019 (niedziela) – Zielone Świątki
20.06  2019 (czwartek) – Boże Ciało

Praktyki zawodowe w semestrze jesiennym,
wynikające ze szkolnego programu 
nauczania 

Kierunki kontynuujące naukę: praktyki należy odbyć w 
określonym przez szkołę terminie 
- AS II ( w wyznaczonym miesiącu: od 19 do 21 grudnia 
2018 oraz od 3.01 do 25.01.2019 – łącznie 4 tygodnie 160 
godzin). Uwaga egzaminy semestralne odbędą się w 
grudniu 2018, ewentualnie w weekendy styczniowe 19 i 
20.01 oraz 26 i 27.01 2019 rok.!!!!
- TZ III ( w wyznaczonym miesiącu: od 19 do 21 grudnia 
2018 oraz od 3.01 do 25.01.2019 – łącznie 4 tygodnie 160 
godzin). Uwaga egzaminy semestralne odbędą się w 
grudniu 2018, ewentualnie w weekendy styczniowe 19 i 
20.01 oraz 26 i 27.01 2019 rok.!!!
- HS III ( w wyznaczonym miesiącu: od 19 do 21 grudnia 
2018 oraz od 3.01 do 25.01.2019 – łącznie 4 tygodnie 160 
godzin). Uwaga egzaminy semestralne odbędą się w 
grudniu 2018, ewentualnie w weekendy styczniowe 19 i 
20.01 oraz 26 i 27.01 2019 rok.!!!!
- TM III A i B  ( w wyznaczonym miesiącu: od 19 do 21 
grudnia 2018 oraz od 3.01 do 25.01.2019 – łącznie 4 

Kierunki kontynuujące naukę: praktyki należy odbyć w 
określonym obecnym semestrze, w wybranym przez 
słuchacza terminie, najpóźniej do 31.01. 2019 r. (OD 
III, OM II TW III, TA III, TUK III ABC,) 



tygodnie 120 godzin). Uwaga egzaminy semestralne odbędą
się w grudniu 2018, ewentualnie w weekendy styczniowe 
dla gr B - 19 i 20.01 oraz 26 i 27.01 2019 rok.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12 -31.12.2018 23.12-31.12.2018
Egzaminy próbne - obowiązkowe dla
kierunków zdających egzaminy z 
kwalifikacji  w styczniu 2018

Listopad /Grudzień 2018 Listopad /Grudzień 2018

Sesja egzaminacyjna-zimowa Dla kierunków odbywających praktyki AS II, HS III, TZ II,
TM III A i TM III B egzaminy semestralne będą w grudniu 
oraz 19 i 20.01.2019  oraz 26i 27.01.2019.
Pozostałe grupy grudzień 2018/styczeń 2019 – wg planu 
zajęć

Grudzień 2018/Styczeń 2019 – wg planu zajęć

Egzaminy Zawodowe (OKE)- styczeń 2019 Dokładne terminy ustali Dyrektor CKE – styczeń – luty 
2019:
- 10 stycznia  2019– pisemny dla wszystkich kwalifikacji
- 9 stycznia 2019 – praktyczny dla kwalifikacji opisowych 
- 11.01-16.02 2019 – praktyczny dla pozostałych 
kwalifikacji.

22 marca 2019 r. – przekazanie wyników przez OKE

Dokładne terminy ustali Dyrektor CKE – styczeń – luty 
2019:
- 10 stycznia  2019– pisemny dla wszystkich kwalifikacji
- 9 stycznia 2019 – praktyczny dla kwalifikacji opisowych 
- 11.01-16.02 2019 – praktyczny dla pozostałych 
kwalifikacji.

22 marca 2019 r. – przekazanie wyników przez OKE

Zakończenie zajęć w semestrze jesiennym Wszystkie kierunki 27.01.2019

Zakończenie roku dla kierunków kończących 
kształcenie 9.02.2019 r. (AS II) 

UWAGA od 1 lutego 2019 -  oficjalnie rozpoczynamy 
nowy semestr, jest to jednocześnie czas na egzaminy 
dodatkowe i poprawkowe (od 9.02 do 28.02.2019). W 
związku z feriami zajęcia rozpoczną się od 9.02.2019 r.

Wszystkie kierunki do 27.01.2019

Zakończenie roku dla kierunków kończących kształcenie 
9.02.2019 r.(TI IV)

UWAGA od 1 lutego 2019 rozpoczynamy nowy semestr, 
jest to jednocześnie czas na egzaminy dodatkowe i 
poprawkowe (1.02 do 28.02.2019)

Ferie zimowe 28.01.2019-8.02.2019 28.01.2019-8.02.2019– w szkole policealnej dla dorosłych w 
trybie zaocznym ferie są nieobowiązkowe – zajęcia zgodnie z
harmonogramem, planem zajęć.

Rady pedagogiczne  w sprawie wyników 
klasyfikacji i promocji

31.01.2019 – klasyfikacja końcowa – semestry kończące 
szkołę.
31.01.2019 – klasyfikacja i promocja na semestr 
programowo wyższy
28.02.2019  - klasyfikacja końcowa – semestry kończące 
szkołę. (po egzaminach poprawkowych i dodatkowych)
28.02.2019  - klasyfikacja i promocja na semestr 

31.01.2019 – klasyfikacja końcowa – semestry kończące 
szkołę.
31.01.2019 – klasyfikacja i promocja na semestr 
programowo wyższy
28.02.2019  - klasyfikacja końcowa – semestry kończące 
szkołę. (po egzaminach poprawkowych i dodatkowych)
28.02.2019  - klasyfikacja i promocja na semestr 



programowo wyższy (po egzaminach poprawkowych i 
dodatkowych)
Słuchaczowi przysługuje  prawo złożenia pisemnego 
wniosku o powtarzanie semestru w przypadkach losowych 
lub zdrowotnych, wniosek powinien zostać złożony do 
dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez 
radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i 
promocji.

programowo wyższy (po egzaminach poprawkowych i 
dodatkowych)
Słuchaczowi przysługuje  prawo złożenia pisemnego wniosku
o powtarzanie semestru w przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, wniosek powinien zostać złożony do dyrektora 
szkoły w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę 
pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji.

Rozpoczęcie zajęć w II semestrze: Od 1.02.2018/9.02.2018 – po feriach Od 1.02.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04. 2019 r. 18.04 – 23.04. 2019 r.
Egzaminy próbne-obowiązkowe kwiecień/maj 2019 kwiecień/maj 2019
Praktyki zawodowe w semestrze 
wiosennym, wynikające ze szkolnego 
programu nauczania

II semestry wg szkolnego programu nauczania od 
30.05.2019 do 28.06.2019 (bez 20.06 i 21.06)

II, III i IV sem – wg szkolnego programu nauczania od 
1.02.2019 – 16.06.2019 

Egzaminy potwierdzające Kwalifikacje w  
Zawodzie (CKE) - maj/czerwiec /lipiec 2019

Dokładne terminy ustali Dyrektor CKE –czerwiec – lipiec 
2019:
- 18 czerwca  2019– pisemny dla wszystkich kwalifikacji
- 17 czerwca  2019 – praktyczny dla kwalifikacji opisowych
- 21.06 – 4.07.2019  – praktyczny dla pozostałych 
kwalifikacji.

30.08. 2019 r. – przekazanie wyników przez OKE

Dokładne terminy ustali Dyrektor CKE –czerwiec – lipiec 
2019:
- 18 czerwca  2019– pisemny dla wszystkich kwalifikacji
- 17 czerwca  2019 – praktyczny dla kwalifikacji opisowych 
- 21.06 – 4.07.2019  – praktyczny dla pozostałych 
kwalifikacji.

30.08. 2019 r. – przekazanie wyników przez OKE
Sesja egzaminacyjna-wiosenna Wg harmonogramu –wg planu zajęć (generalnie przed 

ostatnie lub ostatnie zajęcia z danego przedmiotu)

Dla kierunków  na praktykach zawodowych – maj
 ( do 29 maja 2019 r.)

Wg harmonogramu – wg planu zajęć (generalnie przed 
ostatnie lub ostatnie zajęcia z danego przedmiotu)

Zakończenie zajęć szkolnych Wg harmonogramu/planu  dla poszczególnych kierunków, 
ostatnie zajęcia dla  wszystkich kierunków do 30.06.2019r.

Zakończenie roku/Rozdanie świadectw dla kierunków 
kończących kształcenie:  29. 06. 2019/ewentualnie 
22.06.2019 r.

Wg harmonogramu/planu  dla poszczególnych kierunków, 
ostatnie zajęcia dla  wszystkich kierunków do30.06.2019 r.

Zakończenie roku/Rozdanie świadectw dla kierunków 
kończących kształcenie:  29. 06. 2019 r/ewentualnie 
22.06.2019 r.

Rady pedagogiczne  w sprawie wyników 
klasyfikacji i promocji

28.06.2019 – klasyfikacja końcowa – semestry kończące 
szkołę.
1.07.2019 – klasyfikacja i promocja na semestr 
programowo wyższy
31.08.2019  - klasyfikacja końcowa – semestry kończące 

28..06.2019 – klasyfikacja końcowa – semestry kończące 
szkołę.
1.07.2019 – klasyfikacja i promocja na semestr programowo 
wyższy
31.08.2019  - klasyfikacja końcowa – semestry kończące 



szkołę. (po egzaminach poprawkowych i dodatkowych)
31.08.2019  - klasyfikacja i promocja na semestr 
programowo wyższy (po egzaminach poprawkowych i 
dodatkowych)
Słuchaczowi przysługuje  prawo złożenia pisemnego 
wniosku o powtarzanie semestru w przypadkach losowych 
lub zdrowotnych, wniosek powinien zostać złożony do 
dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez 
radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i 
promocji.

szkołę. (po egzaminach poprawkowych i dodatkowych)
31.08.2019  - klasyfikacja i promocja na semestr 
programowo wyższy (po egzaminach poprawkowych i 
dodatkowych)
Słuchaczowi przysługuje  prawo złożenia pisemnego wniosku
o powtarzanie semestru w przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, wniosek powinien zostać złożony do dyrektora 
szkoły w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę 
pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji.

Wykaz najważniejszych aktów prawnych, podstawowych do przygotowania   roku szkolnego - nabór 2018 / 2019

1. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59)
2. Ustawa o systemie oświaty (DZ.U. z 2015 r., poz 1943  z późn. zmianami)
3. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego   (DZ.U. z 2017 r., poz. 622) – nowe
4. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r., poz. 860) - nowe
5. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r.; poz. 356 ) - nowe
6. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 703) – nowe
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 673) - dotychczasowe


