KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Rozpoczęcie roku szkolnego:

3 września 2018 r. (poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej:

14 października 2018 r. (niedziela)

Wszystkich Świętych: 1 listopada 2017 r. (czwartek) dzień ustawowo wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: (*) 2 listopada 2019 r. (piątek)
Narodowe Święto Niepodległości:
Zimowa przerwa świąteczna:

11 listopada 2018 r. (niedziela)

22 - 31 grudnia 2018 r. (sobota-poniedziałek)

Nowy Rok: 1 stycznia 2019 r. (wtorek) dzień ustawowo wolny
Trzech Króli: 6 stycznia 2019 r. (niedziela)
Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny uczniów klas III: 10 – 12 kwietnia 2019 r. (środa – piątek)
Egzamin ósmoklasisty: 15 – 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa)
Wiosenna przerwa świąteczna:

18 – 23 kwietnia 2019 r. (czwartek - wtorek)

Święto Pracy: 1 maja 2019 r. (środa) dzień ustawowo wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: (*) 2 maja 2019 r. (czwartek)
Święto Konstytucji: 3 maja 2019 r. (piątek) dzień ustawowo wolny
Dzień Patrona:

17 maja 2019 r. (piątek)

Boże Ciało: 20 czerwca 2019 r. (czwartek) dzień ustawowo wolny
Zakończenie roku szkolnego:

21 czerwca 2019 r. (piątek)

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(*) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalono na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603).
Dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym czasie nie mogą zapewnić opieki, szkoła
zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

TERMINARZ WYSTAWIANIA
OCEN SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH
I semestr (wrzesień-styczeń)

- oceny wystawiane do 4 stycznia 2019 r. (piątek)

II semestr (luty-czerwiec)

- oceny wystawiane do 14 czerwca 2019 r. (piątek)

PLANOWANE TERMINY
WYWIADÓWEK I DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Forma spotkania
Spotkanie informacyjne dla rodziców:
- klasy I-III godz. 16.00
- klasy IV-VII godz. 16.45
- klasy VIII i III G godz. 17.30

Termin

Organizacja i udział

11 września 2018 r.
(wtorek)

Wychowawcy klas

18 października 2018 r.
(czwartek)
29 listopada 2018 r.
(czwartek)
10 stycznia 2019 r.
(czwartek)
21 marca 2019 r.
(czwartek)
9 maja 2019 r.
(czwartek)

Wszyscy nauczyciele

(inf. o egzaminie i spotkanie z wychowawcą)

Wywiadówka
Dyżur nauczycielski
Wywiadówka semestralna
Dyżur nauczycielski
Wywiadówka

Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele

UWAGA
Planowane terminy wywiadówek i dyżurów nauczycielskich mogą ulec zmianie.
Wszystkie ewentualne zmiany podane zostaną do wiadomości.

PLANOWANE TERMINY STAŁYCH RAD PEDAGOGICZNYCH
2018/2019

Rada organizacyjna

30 sierpnia 2018 r. (czwartek)

Rada programowa

13 września 2018 r. (czwartek)

Rada analityczna

27 listopada 2018 r. (wtorek)

Rada klasyfikacyjno-analityczna (semestralna)

8 stycznia 2019 r. (wtorek)

Rada analityczno-szkoleniowa

2 kwietnia 2019 r. (wtorek)

Rada klasyfikacyjno-analityczna (roczna)

18 czerwca 2019 r. (wtorek)

