Harmonogram pracy w roku szkolnym 2022/2023

01.09.2022 r.

02.09.2022 r.

05.09.2022 r.

06.09.2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
godz. 8:00 – msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (ul. Piękna 8);
godz. 9:00 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas
pierwszych – apel na dolnym boisku, następnie spotkania uczniów
z wychowawcami (przydział sal wg wykazu, który zostanie umieszczony na tablicy
ogłoszeń);
godz. 11:00 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas
drugich, trzecich i czwartych
- apel na boisku dolnym, następnie spotkania uczniów z wychowawcami (przydział
sal wg wykazu, który zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń)
Zajęcia integracyjno-organizacyjne (kl. I):
Zapoznanie z topografią szkoły i otoczenia.
Zapoznanie ze Statutem ZSTiO Nr 2, programem wychowawczo-profilaktycznym,
przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach, z procedurami w czasie pandemii,
zasadami bezpiecznego poruszania się oraz ewakuacji, obowiązku przebywania
pod opieką nauczyciela w trakcie zajęć, zasadami udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, z zasadami obowiązujących w przypadku
zdalnego nauczania oraz netykiety.
Omówienie zasad dotyczących realizacji obowiązku nauki.
Ćwiczenia z zakresu obsługi platformy MS Teams oraz użytkowania dziennika
elektronicznego.
Zajęcia integracyjne dla uczniów.
Zajęcia integracyjno-organizacyjne (kl. II-IV):
Przypomnienie przepisów Statutu ZSTiO Nr 2, programu wychowawczoprofilaktycznego, przepisów BHP obowiązujących na zajęciach, procedur w czasie
pandemii, zasad bezpiecznego poruszania się oraz ewakuacji, obowiązku
przebywania pod opieką nauczyciela w trakcie zajęć, zasad udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zasad obowiązujących w przypadku zdalnego
nauczania oraz netykiety.
Przypomnienie zasad dotyczących realizacji obowiązku nauki.
Ćwiczenia z zakresu obsługi platformy MS Teams oraz użytkowania dziennika
elektronicznego.
Zajęcia reintegracyjne dla uczniów.
godz. 17:00 - spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły
w hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami klas (przydział sal wg
wykazu, który zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń)
godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej
godz. 17:00 - spotkania rodziców uczniów klas drugich, trzecich, czwartych
z wychowawcami klas (przydział sal wg wykazu, który zostanie umieszczony na
tablicy ogłoszeń)

15.09.2022 r.

Metropolitalne Dni Energii

16.09.2022 r.

Akcja „Sprzątanie Świata”

30.09.2022 r.

Włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności MIKO

13.10.2022 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.10.2022 r.

Wielkie Czytanie na Mikołowskiej

02.11.2022 r. –
30.11.2022 r.

Praktyki zawodowe dla klas czwartych

10.11.2022 r.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

03-05.12.2022 r.

Śląski Festiwal Nauki Katowice

09.12.2022 r.
12.12.2022 r.

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen śródrocznych/rocznych/
semestralnych ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania
godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej
godz. 17:00 – 18:00– zebrania rodziców klas trzecich i czwartych
godz. 18:15 – 19:15– zebrania rodziców klas pierwszych i drugich

grudzień 2022 r.

Obchody rocznicowe wydarzeń na KWK „Wujek”

22.12.2022 r.

Spotkania wigilijne wychowawców z młodzieżą
godz. 12:00 – zebranie Rady Pedagogicznej

23.12.2022 r. 31.12.2022 r.
09.01.2023 r. –
21.01.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

30-31.01.2023 r.

Termin dodatkowy egzaminu zawodowego

12.01.2023 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych/rocznych/semestralnych
ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

13.01.2023 r.

godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej

15.01.2023 r.

Zakończenie I semestru

16.01.2023 r. –
27.01.2023 r.

Ferie zimowe

08.02.2023 r.

Dzień języków obcych w MIKO
Dzień Bezpiecznego Internetu

22.02.2023 r. –
24.02.2023 r.
06.03.2023 r. –
31.03.2023 r.
14.03.2023 r.
22.03.2023 r.
23.03.2023 r.
24.03.2023 r.
06.04.2023 r. –
11.04.2023 r.

Egzaminy zawodowe dla klas: 4a, 4b, 4c, 4d

Rekolekcje Wielkopostne
Praktyki zawodowe dla klas trzecich
Dzień liczby PI – potyczki matematyczne w MIKO
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen końcowych w klasach IV liceum
i technikum ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania
godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej
godz. 17:00 – 18:00– zebrania rodziców klas trzecich i czwartych
godz. 18:15 – 19:15– zebrania rodziców klas pierwszych i drugich
Dzień otwarty szkoły
Wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2023 r.

Dzień Ziemi – Eko w MIKO

25.04.2023 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach IV liceum i technikum
ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania

26.04.2023 r.

godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej

27.04.2023 r.

Akademia z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28.04.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV liceum i technikum

02.05.2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (§ 5 ust. 1 i 2
Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego) dla wszystkich oddziałów
ZSTiO Nr 2

04.05.2023 r.
05.05.2023 r.
08.05.2023 r.
15.05.2023 r.
16.05.2023 r.

Egzaminy maturalne
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 1 i 2
Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen rocznych, semestralnych ze
wszystkich przedmiotów oraz zachowania
godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej
godz. 17:00 – 18:00– zebrania rodziców

maj/czerwiec 2023 r.

Piknik „Ekoodpowiedzialnie”

01.06.2023 r.

Dzień sportu w MIKO

01.06.2023 r. –
18.06.2023 r.

Egzaminy zawodowe dla klas: 3a, 3e, 3i, 3p, 4e, 4f, 4g

09.06.2023 r.
16.06.2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (§ 5 ust. 1 i 2
Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego) dla wszystkich oddziałów
ZSTiO Nr 2
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych, semestralnych ze wszystkich
przedmiotów oraz zachowania

19.06.2023 r.

godz. 15:40 – zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja

23.06.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
godz. 13:00 – zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego

28-29.06.2023 r.

Termin dodatkowy egzaminu zawodowego

24.06.2023 r. –
31.08.2023 r.
21.08.2023 r. –
25.08.2023 r.

Ferie letnie
Egzaminy poprawkowe

