KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
LP.

TERMIN

WYDARZENIE

1.

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2.

18.09.2018
19.09.2018

Zebrania Rodziców, wybory Rad oddziałowych i przedstawicieli do
Rady Rodziców.

3.

25.09.2018

Złożenie przez uczniów klas III Gimnazjum deklaracji wyboru języka
obcego nowożytnego na egzaminie gimnazjalnym.

4.

24.09.2018

Spotkanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych z dyrektorem na
temat organizacji egzaminu gimnazjalnego.

5.

25.09.2018

Spotkanie uczniów klas ósmych SP z dyrektorem na temat
organizacji egzaminu ósmoklasisty.

6.

28.09.2018

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

7.

01.10.2018

Złożenie przez uczniów klas VIII SP deklaracji wyboru języka
obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty.

8.

08-10.10.2018

9.

05.11.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej; informacja wychowawców klas
i nauczycieli na temat przebiegu procesu edukacyjnego oraz
problemów wychowawczych.

10.

06.11.2018

Konsultacje dla Rodziców.

11.

03-04.12.2018

12.

04.12.2018

13.

20-21.12.2018

Wigilie klasowe, Jasełka dla uczniów, koncert świąteczny.

14.

24-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna.

15.

10.01.2019

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach
gimnazjalnych.

16.

15.01.2019

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach
ósmoklasistów.

17.

18.01.2019

Wystawienie ocen za I półrocze.

18.

22.01.2019

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

19.

23.01.2019

Początek II półrocza roku szkolnego.

20.

05.02.2019

Zebranie podsumowujące pracę Rady Pedagogicznej w I półroczu.
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji półrocznej.

21.

05.02.2019

Wywiadówka i tematyczne szkolenie dla rodziców - wyniki za
I półrocze.

22.

11-24.02.2019

Rekolekcje dla uczniów.

Wywiadówki śródokresowe.
Jasełka i koncert świąteczny dla Rodziców połączony z akcją
charytatywną „Święta dla wszystkich”.

Ferie zimowe.

23.

05.03.2019

Konsultacje dla Rodziców. Spotkanie z rodzicami uczniów trzecich
klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkoły podstawowej na temat
organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych.

24.

02.04.2019

Konsultacje dla Rodziców.

25.

10-12.04.2019

Egzamin gimnazjalny.

26.

15-17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty.

27.

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna.

28.

30.04.2019

Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć
edukacyjnych i naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania na
koniec roku szkolnego.

29.

06.05.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej; informacja wychowawców klas
i nauczycieli na temat przebiegu procesu edukacyjnego oraz
problemów wychowawczych.

30.

07.05.2019

Wywiadówka. Przekazanie rodzicom informacji o uczniach
zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz
naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania na koniec roku
szkolnego.

31.

15-17.05.2019

32.

17.05.2019

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach
końcoworocznych.

33.

04.06.2019

Konsultacje dla Rodziców.

34.

07.06.2019

Wystawienie ocen końcoworocznych.

35.

10.06.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna.

36.

13.06.2019

Szkolny festyn rodzinny.

37.

17.06.2019

Dzień sportu.

38.

18.06.2019

Zebranie podsumowujące pracę Rady Pedagogicznej w roku
szkolnym 2018/2019. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
końcoworocznej.

39.

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego.

40.

24.06.-31.08.2019

Próbne egzaminy na zakończenie nauki w klasach VII i III SP.

Wakacje.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 2 listopada 2018 r.
- 10-12.04.2019 r. - dni wolne dla uczniów szkoły podstawowej; egzamin gimnazjalny
- 15-17.04.2019 r. - dni wolne dla uczniów klas I-VII SP i klas III gimnazjum; egzamin ósmoklasisty
- 2 maja 2019 r.
W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze.
O ewentualnych zmianach terminów rodzice i uczniowie będą informowani poprzez ogłoszenia na
stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

