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Ogłoszenie
Rada pedagogiczna odbędzie się w środę 31 sierpnia o godzinie 15.00., 2011r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się w czwartek 1 września o godzinie 9.00.,
Administrator

18 lipca 2011 r.

Ogłoszenie
Do pobrania
Podanie do szkoły policealnej
pobierz
podanie do zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
pobierz

Administrator

REKRUTACJA 2011r - ZAOCZNE -

REKRUTACJA 2011r

13 czerwiec 2011 r.
Biwak pod „Diablą Górą”
10 – 11 czerwca 2011 r. Gimnazjaliści z Żarnowa – 45 uczniów uczestniczyli w dwudniowym biwaku pod
„Diablą Górą” - w Klewie. Do grona uczestników dołączyła również 5 osobowa drużyna z Zespołu Szkół
Zawodowych w Żarnowie. Nad całością czuwała kadra pedagogiczna z Gimnazjum w Żarnowie oraz ZSZ w
Żarnowie: Magdalena Polak, Sabina Kubiszewska, Ewa Pacyniak, Paweł Mamrot oraz organizatorka – Tatiana
Kosylak.

Podczas biwaku zostały zorganizowane różne konkurencje, pierwszą był konkurs na rozłożenie zespołowe
namiotu – precyzyjnie i na czas. Pierwsze miejsce w tej rywalizacji zajęła drużyna w składzie: Rafał Szymaszek,
Michał Wojdała, Cezary Maćkowski, Sebastian Cisowski, drugie miejsce zajęli: Adam Gwadera, Sebastian
Jędrzejczyk, Krzysztof Jaworski, trzecie miejsce zajęła grupa dziewcząt: Izabela Szymaszek, Klaudia
Snochowska, Ilona Cisowska, Kamila Wójcik, Agata Kaczmarek.

Po południu 10 drużyn kilkuosobowych wyruszyło na trasę marszu na orientację, która wiodła przez las
nieopodal rezerwatu „Diabla Góra”. Podczas marszu młodzi zmagali się z różnymi konkurencjami, między
innymi: obliczaniem wysokości i wieku drzewa według podanych sposobów z linijką i miarą, wyznaczanie za
pomącą kompasu azymutu, budowanie z szyszek zamku lub innej budowli, najwięcej radości przyniosła
konkurencja, w której drużyny miały związać z własnych ubrań jak najdłuższą linę. Uczestnicy biwaku okazali
się bardzo pomysłowi, bowiem do swoich bluz czy spodni wiązali również sznurówki. Jedna z drużyn stworzyła
linę o długości aż 17 metrów i nikt nie był w stanie już ich pokonać.

W marszu na orientację najlepsi okazali się gimnazjaliści z Żarnowa z klasy pierwszej i drugiej.

Wieczorem przy ognisku przygrywała na gitarze Karolina Kupis, bardzo dobrze przygotowana w śpiewniki
turystyczne. Wieczór przy ognisku był bardzo interesujący, oprócz śpiewu uczniowie i nauczyciele opowiadali
kawały, które bawiły do łez. Kawalami, jak z przysłowiowego rękawa sypał Michał Wojdała – uczeń klasy
pierwszej Technikum w Żarnowie.

Noc minęła spokojnie i bardzo szybko a rano po śniadaniu trzeba było się pakować i składać namioty. Biwak
zaliczyliśmy wspólnie z uczniami do udanych i nie możemy się doczekać kolejnej takiej imprezy.

Bardzo dziękujemy LEWIATANOWI z Żarnowa za prowiant na ognisko oraz piekarni ze Straszonej
Woli - Przybyła J. za pyszne pieczywo. Podziękowanie również dla pani Marii Domańskiej, która w
swoich gościnnych murach w Szkole Podstawowej w Klewie i na boisku szkolnym przyjęła nas już
czwarty raz.

Z turystycznym pozdrowieniem i do zobaczenia za rok – organizator biwaku: Tatiana Kosylak.

15 kwietnia 2011 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W dniu 8 kwietnia 2011 roku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje te odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Opocznie. Oficjalnego przywitania uczestników i ich opiekunów dokonał dh. Józef Róg Prezes ZOP
ZOSP RP w Opocznie, który jednocześnie pełni funkcję Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego oraz st. bryg.

Stanisław Sagalara Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się 15 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy
wiekowe. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: st.kpt. Mariusz Jędrasik Przewodniczący, st. kpt. Andrzej Urbańczyk - Sekretarz, dh. Stanisław Wiktorowicz - Członek, dh Jan
Wiktorowicz - Członek.
W części pisemnej uczestnicy musieli wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej
rozwiązując test i odpowiadając na 30 pytań testowych. Na podstawie uzyskanych wyników w części pisemnej
do eliminacji ustnych zostało zakwalifikowanych 10 osób z poszczególnych grup wiekowych. W części ustnej
zawodnicy losowali zestaw pięciu pytań na które po krótkim przygotowaniu musieli jak najlepiej odpowiedzieć.
W celu praktycznego sprawdzenia znajomości sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratowniczo –
gaśniczych jedno z pytań każdego zestawu polegało na omówieniu wylosowanego sprzętu.
Niezmiernie cieszy fakt, iż uczniowie żarnowskich szkół stanęli na podium.

W kategorii Gimnazja Wicemistrzostwo Powiatu zdobył uczeń klasy IIIc – Gimnazjum im 25 pułku piechoty
Armii Krajowej – Rafał Bielecki. Rafał zaledwie o o,5 punktu przegrał walkę o tytuł Mistrza Powiatu.
Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IV Technikum w Zespole
Szkół Zawodowych w Żarnowie – Adam Wronkowski.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.
Uczniowie z każdej grupy wiekowej, którzy zwyciężyli w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu

powiatowym, wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich w Wolborzu pow. Piotrków Trybunalski.

Edyta Kazimierczyk

14 kwietnia 2011 r.
Dzień Przedsiębiorczości
Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie już po raz szósty wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu
Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 31 marca 2011 roku – 14
uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Żarnowa miała możliwość odbycia kilkugodzinnych
praktyk w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie. Nasi uczniowie udali się do firm komputerowych,
gabinetów kosmetycznych i hoteli. Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o
wymarzonym zawodzie, pozyskiwała informacje o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach
niezbędnych do pracy na określonym stanowisku. Dzień Przedsiębiorczości ma im pomóc w racjonalnym
wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej w dorosłym życiu.

13 kwietnia 2011 r.

Maturzyści i gimnazjaliści z Naszych Szkół na Jasnej Górze
W dniu 7 kwietnia 2011 roku młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych oraz gimnazjalistki z Gimnazjum im. 25
pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie oddział w Klewie uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej na

Jasną Górę. Pielgrzymki klas maturalnych i gimnazjalnych do częstochowskiego sanktuarium to już tradycja,
kontynuowana co roku przez tysiące młodych ludzi. Młodzież wraz z nauczycielkami p. Bożeną Kołtunowską
oraz p. Edytą Kazimierczyk modliła się wspólnie na Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej koncelebrowanej
przez ks. Zbigniewa Zepa, który był także opiekunem grupy.
Młodzi ludzie przyjeżdżają na Jasną Górę przede wszystkim z intencją pomyślnego zdania matury a także
egzaminów gimnazjalnych, niektórzy mówią o studiach, inni przynoszą też pewne pragnienia tworzenia rodziny
bądź rozmawiają z Panem Bogiem na temat powołania. Dla żarnowskich szkół wyjazd młodzieży do
Częstochowy stał się już tradycją, bowiem zwyczaj pielgrzymowania na Jasną Górę trwa od wielu lat. W
rozmowach z młodzieżą odczuwa się wielką radość z pobytu w tym miejscu.
Na pytanie w jakim celu przybyli odpowiadają :
„Przyjeżdżamy zawierzyć swoje życie, swe plany i dążenia. W swych intencjach prosimy Matkę Bożą, żeby
wspomogła nas w tych wszystkich przygotowaniach, bo jednak ludzkie wysiłki to nie wszystko, trzeba pomocy
od Boga, żeby jak najlepiej udało się wystartować do dalszego życia”.
Na koniec pielgrzymowania dyrektor Radia Jasna Góra o. Kamil Szustak wręczył młodzieży obrazki.
Maturzystom i gimnazjalistom życzymy wielu sukcesów a na pielgrzymkę zapraszamy za rok.
Edyta Kazimierczyk

09 kwietnia 2011 r.

Komunikat
Oddział PTTK w Żarnowie organizuje wycieczkę „Biebrzyński Park Narodowy” w dniach 4 -5 czerwca 2011
roku dla członków i sympatyków.
Więcej na:
www.zarnowpttk.republika.pl
Admin

31 marca 2011 r.

Dni otwarte
W ramach dni otwartych w czwartek 31 marca gościliśmy w naszej szkole młodzież z gimnazjów. Uczniowie i
rodzice m.in. z Żarnowa, Klewa, zwiedzali nasza szkołę, poznawali zaplecze dydaktyczne i uczestniczyli w
zajęciach przygotowanych przez grono pedagogiczne.

Młodzież uczestniczyła również w lekcji pokazowej z przedmiotów zawodowych takich jak budowa pojazdów
samochodowych, technik ekonomista i informatyk. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość degustacji
naszych wyrobów cukierniczych.

28 marca 2011 r.

Edukacja obywatelska
w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie
Poseł Robert Telus w dniu 28.03.2011 roku spotkał się z młodzieżą w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie.
Zapoznał uczniów z pracą posła i funkcjonowaniem sejmu. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji
pana Roberta Telusa, a następnie włączyli się do dyskusji, zadając szereg pytań.

Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali za spotkanie i wręczyli kwiaty.

22 marca 2011 r.

Ogłoszenie
Plan zjazdów dla szkoły zaocznej
pobierz
Dyrekcja
Bogusława Wiaderna

14 marca 2011 r.

DNI OTWARTE SZKOŁY
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie
serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum wraz z nauczycielami na
„Dzień Otwarty Szkoły”
w dniu 31 Marca 2011r. w godz.9 00 – 1115.

W programie m.in.






zapoznanie z ofertą edukacyjną
zwiedzanie szkoły
zajęcia warsztatowe z poszczególnych zawodów
konkursy
poczęstunek.

13 marca 2011 r.

Walentynki 2011

14 lutego 2011 r. w naszej szkole odbył się konkurs „Kocham Cię …Szkoło”, o miano
najbardziej zakochanych ubiegały się dwie drużyny. Zawodnicy musieli wykazać się
umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi oraz intelektualnymi. Zwycięzcy otrzymali słodkie
czerwone serduszka – lizaki.
Duże buziaki dla wszystkich zakochanych w szkole.

8 marca 2011 r.

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom
jak najmniej trosk w życiu, przychylności losu, radości z najmniejszych przyjemności oraz
spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich jak i troszkę większych.

11 Luty 2011 r.
11 lutego 2011r. młodzież ZSZ w Żarnowie po raz kolejny pojechała do Warszawy do Telewizji Polsat, aby
wziąć udział w nagraniu programu "Must be the music. Tylko muzyka".
Nagrania trwały od godz.14.00 do godz. 24.00. Spotkaliśmy mnóstwo interesujących i znanych osób.
Poznaliśmy tajniki nagrywania programów telewizyjnych

6 Luty 2011 r.
Wyniki konkursu ekologicznego
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie w ramach programu edukacji ekologicznej 2010 powiatu opoczyńskiego
– „Woda niezwykła ciecz” zorganizował Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Środowisko w obiektywie”. W
regulaminowym terminie do udziału w konkursie zgłoszono 104 prace.
W konkursie przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych i tematycznych.
czytaj dalej

3 Luty 2011 r.

STUDNIÓWKA 2011
15 stycznia tradycyjnie 100 dni przed maturą na balu studniówkowym bawili się uczniowie naszej szkoły. Na
początku pani Dyrektor Bogusława Wiaderna powitała przybyłych gości. Dzisiejsza noc przypomina nam o tym,
że za 100 dni jest matura. Przemówienie zostało zakończone życzeniami dobrej zabawy do białego rana, a po
zakończeniu części oficjalnej Pani Dyrektor uroczyście rzekła: POLONEZA CZAS ZACZĄĆ ! I stało się,
pięknie zatańczyli, a w rzeczy samej do białego rana się bawili…

Zobacz zwiastun

2 Luty 2011 r.
Ogłoszenie
Aktualizacja planu lekcji
Od poniedziałku 31 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji:
Plan jest dostępny tutaj

22 Listopada 2010 r.
21 grudnia 2010 r. młodzież ZSZ i Gimnazjum w Żarnowie pojechała do Warszawy do TVP, aby wziąć udział w
nagraniu programu "Jaka to melodia?"
Nagrania trwały od 11.00 do godz. 20.30. Spotkaliśmy mnóstwo interesujących i znanych osób, z którymi
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia
Do dziś mamy niezapomniane wrażenia.

zobacz całość

10 Listopada 2010 r.
10 listopada 2010 roku w ramach projektu ekologicznego uczniowie ZSZ w Żarnowie pojechali na wycieczkę do
Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W wycieczce wzięło udział 31 osób. Program wycieczki obejmował
projekcję filmu i pogadankę o funkcjonowaniu kopalni oraz pozyskaniu węgla brunatnego a także zjazd na
wyrobisko. Druga część imprezy na długo zapadnie w naszej pamięci: przejażdżka samochodami
dostosowanymi do warunków panujących w kopalni, wyboiste i kręte drogi na sam dół oraz niesamowita
atmosfera podgrzewana przez uczestników wyprawy - dopisywał świetny humor i super nastrój.

Pod koniec wycieczki wszyscy jej uczestnicy pisali podsumowujący ekologiczny test konkursowy. Najlepsi
zostaną nagrodzeni - za pierwsze, drugie i trzecie miejsce - zwycięzcy otrzymają plecaki z wewnętrznym
stelażem oraz albumy książkowe, przyznano również 5 wyróżnień - a wyróżnieni otrzymają MP4.

5 listopada 2010 r.
Adepci rzemiosła fryzjerskiego z ZSZ w Żarnowie
na targach VENUS w w Kielcach
5 listopada adepci rzemiosła fryzjerskiego z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie pojechali do Kielc na VI
Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych „Venus”oraz Mody Ślubnej .
Ideą targów było przedstawienie najnowszych trendów i sposobów pielęgnacji zarówno kobiecej, jak i męskiej
urody. Na stoiskach firm z całej Polski przeważały oferty zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów
odnowy biologicznej. Nie brakowało pokazów najnowocześniejszych urządzeń kosmetycznych i solaryjnych.
Uczniowie z ZSZ mieli okazję do zapoznania się z tajnikami zabiegów upiększających na twarz i ciało oraz
wzięcia udziału w licznych pokazach najnowszych trendów fryzjerskich i makijażu. Mogli także zasięgnąć porad
specjalistów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej w punktach konsultacyjnych. Skorzystali też z usług
ozdabiania i dekorowania paznokci. Atrakcją targów była również oferta związana z tematyką ślubną. Adepci
zobaczyli prezentowane dekoracje sal weselnych, ofertę cukierniczą, a także piękne powozy i limuzyny.
Warto dodać, że w klasach fryzjerskich zawodu uczą się nie tylko dziewczęta, ale też i chłopcy.
Wyjazd na targi zorganizowały dla uczniów nauczycielki fryzjerstwa z ZSZ w Żarnowie, panie: Zofia
Otwinowska i Aleksandra Otwinowska.

25 października 2010 r.
W dniu 25.10.2010 r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie oddawała honorowo krew. Z siedmiu
osób zarejestrowanych krew oddało 5 tj:
1. Skorodzień Aneta
2. Ciach Magdalena
3.Tomasik Karol
4. Wilk Krystian
5. Stańczyk Michał

W sumie oddano 2,25 l. krwi. Jesteśmy dumni z naszych honorowych krwiodawców i mamy nadzieję, że staną
się przykładem dla innych.

19 października 2010 r.
w dniach 15 - 16 października 2010 r. uczniowie klas: pierwszych i trzecich ZSZ oraz klas trzecich gimnazjum
w Żarnowie doskonale bawili się na "Zielonej Szkole" w Borkach koło Smardzewic nad Zalewem Sulejowskim.
Pogoda jak na tą porę roku była doskonała. Pierwszego dnia wyruszyliśmy do Ośrodka Hodowli Żubrów koło
Smardzewic. Trasa wiodła ok 3 km ścieżką dydaktyczną w jedną stronę. Na miejscu podziwialiśmy żubry
znajdujące się w zagrodzie i wysłuchaliśmy historii tegoż ośrodka. Dowiedzieliśmy się również wielu
ciekawostek o pracy w ośrodku, dokarmianiu pozostałych żubrów, żyjących na większej przestrzeni. Z
powrotem do naszego miejsca zakwaterowania udaliśmy się pieszo, niektórzy trasę ścieżki dydaktycznej
przebyli konnymi bryczkami. Zmęczeni ale w dobrych nastrojach powoli szykowaliśmy ognisko. Przy ognisku
przygrywała nam na gitarze Ewa Kowalska, a dookoła krążył oswojony lis. Wieczorem po ognisku uczniowie
klasy III Gimnazjum przygotowali profesjonalną dyskotekę.
Drugiego dnia odbyły się różne konkurencje sportowe: gra w kręgle,tenisa stołowego, strzelanie do celu z
wiatrówki, rzut piłką lekarską, rzutki oraz fachowy komputerowy test na prawo jazdy. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni słodkimi upominkami. Na zakończenie imprezy uczniowie podziękowali piosenką swoim
opiekunom.

18 października 2010 r.

Święto Edukacji Narodowej
18 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Samorząd Uczniowski złożył życzenia wszystkim nauczycielom naszej szkoły na czele z panią dyrektor
Bogusławą Wiaderną.

29 września 2010 r.

Ślubowanie

W dniu 29 września 2010r. w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie uczniowie klas I
złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów.
CERTYFIKAT

Pamiątkowe certyfikaty otrzymali:

uczniowie Technikum/Technik Obsługi Turystycznej

1. Bernaś Sylwia Martyna
2. Brzeski Patryk
3. Cuper Emilia
4. Głodowski Dariusz Mateusz
5. Gorzela Michał
6. Laska Paulina Ewa
7. Łopyta Mateusz Tomasz
8. Malaga Dariusz Adam
9. Marcinkiewicz Damian Stanisław
10. Mijas Dorota Zofia
11. Palus Aleksandra
12. Pisiołek Natalia Paulina
13. Podwysocki Mateusz Michał
14. Słodkowski Mateusz Piotr
15. Słowiński Dariusz Marcin
16. Szymaszek Rafał Wojciech
17. Świątek Dawid Tomasz
18. Wojdała Michał Piotr
19. Świerczyńska Ewa
20. Kowalska Ewa Aleksandra

uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej/mechanik pojazdów samochodowych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciach Krzysztof
Kowalski Krzysztof Jan
Leśniak Grzegorz Marek
Mastelarz Kamil
Matusiak Krystian
Skorodzień Damian Piotr
Świąder Kamil
Wieczorek Krzysztof

uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej/fryzjer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciach Paulina Maria
Derlatka Katarzyna
Kostrzewa Żaneta
Majewska Aneta Barbara
Makowski Andrzej Tadeusz
Miernicka Paulina Danuta
Wilk Dorota Ewa
Wnuk Sylwia Beata

20 września 2010 r.
W dniu 17 września 2010 roku w wycieczce w Góry Świętokrzyskie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych oraz z Gimnazjum w Żarnowie. Zwiedziliśmy Muzeum Skał i Minerałów w świętej Katarzynie, a
później zdobyliśmy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysicę. Strudzeni po kilku km wędrówki
posililiśmy się w restauracji Mac Donalds i pojechaliśmy do kina na film.

T. Kosylak

19 września 2010 r.

Ogłoszenie
nowy adres szkoły
www.zszzarnow.republika.pl
Administrator

9 września 2010 r.

Ogłoszenie
Plan zajęć dla:
SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH
Zjazd I
pobierz
Dyrekcja
Bogusława Wiaderna

9 września 2010 r.

Ogłoszenie
KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zadania
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zebrania obowiązkowe dla wszystkich rodziców
Zapoznanie się z WSO i PSO, harmonogramem działań
profilaktycznych i wychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna
Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć
edukacyjnych i zachowania
Informacja dla uczniów o przewidywanych ocenach
Rada klasyfikacyjna
Obowiązkowe zebrania dla rodziców
Ferie zimowe
Egzamin maturalny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Rada klasyfikacyjna słuchaczy kl. III ZLOdD, II ULOdD, IV T
Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach programowo
najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
Informacja dla rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach
na koniec roku szkolnego (III ZSZ)
Informacja dla rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach
na koniec roku szkolnego w pozostałych klasach
Rada klasyfikacyjna
Zakończenie zajęć w kl. III ZSZ, II SP
Rada klasyfikacyjna
Zakończenie zajęć
Wakacje

Termin realizacji
01.09.2010 r.
30.09.2010r.
do 30.09.2010r.
23-31.12.2010r.
22.12.2010r.
03.01.2011r.
13.01.2011r.
14.01.2011r.
17-30.01.2011.
od 04.05.2011r.
od 20.06.2011r.
21- 26.04.2011r
27.04.2011r.
29.04.2011r.
27.05.2011r.
06.06.2011r.
13.06.2011 r.
17.06.2011 r.
16.06.2011 r.
22.06.2011 r.
23.06- 31.08.2011r.

