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S sklepom št. 27 z dne 28.6.2018, je zavodski svet soglasno izglasoval letni koledar šolskega leta 2018/19, na
predlog zbora učnega osebja. Sledi besedilo sklepa.
Točka dnevnega reda štev. 5: Šolski koledar 2018/19
Upoštevajoč šoski koledar, ki ga letno izda Avtonomna dežela FJK, ravnatelj poroča, da je ZUO, zbor učnega
osebja, vzel v pretres potrebe dijakov liceja in predlaga koledar za novo šolsko leto, kot ga sedaj
predstavlja zavodnemu svetu v odobritev, in sicer:
01.09.2018 – začetek šolskega leta 2018 – 2019
03.09.2018 – 1. seja ZUO (zbora učnega osebja);
04.09.2018 – Otvoritev seminarja za slovenske šolnike v Gorici;
05.09.2018 – Prvi dan pouka;
02.11.2018 – Pouka prost dan;
24.12.-5.01.- Božične počitnice;
26.01.2019 – Konec prvega polletja;
04.03.-06.03. Pouka prosto (Pust);
07.03.2019 – Pouka prosto;
08.03.2019 – Pouka prosto;
16.03.2019 – Zadni rok za nadoknadenje negativnih ocen 1. polletja;
18.4.-24.4. – Velikonočne počitnice;
26.04.2019 – Pouka prosto;
02.05.2019 – Pouka prosto (o tem se bo sklepalo v aprilu, če bo dovolj dni pouka);
03.05.2019 – Pouka prosto (o tem se bo sklepalo v aprilu, če bo dovolj dni pouka);
10.06.2019 – Konec pouka;
Nadoknadenja in delovne sobote:
08.09.2018 – Projekt sprejemanje;
09.02.2019 – Razpoložljivost šole za podporni pouk;
16.02.2019 - Razpoložljivost šole za podporni pouk;
23.02.2019 – Razpoložljivost šole za podporni pouk ;
16.03.2019 – Poslednji rok za popravo negativnih ocen 1.polletja;
23.03.2019 – Dodatna sobota na razpolgo za potrebe ali dejavnosti, ki pridejo sproti;
30.03.2019 – Dodatna sobota na razpolgo za potrebe ali dejavnosti, ki pridejo sproti;
08.06.2019 – Delovna sobota – Športni dan;
Uradi bodo okvirno zaprti: 14.08.2018, 02.11.2018, 05.01.2019 in 30.04.2019.
Zavodni svet soglasno odobri predlog ZUO.

Sklep štev. 27
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