
KALENDARZ SZCZEGÓLOWY ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
 

ZAJĘCIA SZKOLNE   

Rok szkolny 03.09.2018 r. - 31.08.2019 r.   

I półrocze 03.09.2018 r. - 31.01.2019 r. ( 22tygodnie)  

II półrocze 01.02.2018 r. - 22.06.2019 r.  ( 21tygodni)  

Rozpoczęcie roku szkolnego - 03.09.2018 r.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22.06.2019 r.  

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE   

Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Ferie zimowe - 14.01.2018 r. - 27.01.2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna - 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. 

Ferie letnie - 22.06.2019 r. - 31.08.2019 r.  

 

TERMINY SZCZEGÓŁOWE  

Do 21.XII.2018 r. - poinformowanie ucznia i jego rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec I 

półrocze                                         

 Do 11.01.2019  r. - podanie do wiadomości rodzicom i uczniom proponowanych ocen klasyfikacji śródrocznej  

Do 21.05.2019r. - poinformowanie uczniów i jego rodziców o  grożących ocenach niedostatecznych na koniec 

roku szkolnego  

Do 05.06.19 r. - podanie do wiadomości rodzicom i uczniom proponowanych ocen rocznych  

 

 EGZAMIN po klasie ósmej  

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00  

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00  

 W terminie dodatkowym  

 1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00  

 2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00  

 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00  

 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH:   

Uzasadnienie Termin 

Dzień Zaduszny 

 

02.11. 2018r. 

 

Nowy Rok  02.01.2019 

Egzamin po klasie 8 15,16,17.04.2019r. 

Święto -  Pracy/Konstytucji maja    29.04.2019r. 

Święto -  Pracy/Konstytucji maja    30.04.2019 r. 

Święto -  Pracy/Konstytucji maja   02.05.2019 r. 

 

 

 

TERMINARZ MIESIĘCZNYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI  
Zebrania z rodzicami uczniów klas OP-VIII  odbywają się o godzinie 16.00 

20.09. 2018 r. dla rodziców uczniów kl.OP-VI- zebranie ogólne  

21.11.2018 r.  godz. 16.00 – zebranie indywidualne spotkania z wychowawcami 

31.01. 2019 r. - zebrania ogólne z rodzicami –podsumowanie I półrocze nauki   

25.04. 2019 r. -- zebrania ogólne i indywidualne spotkania z rodzicami /wywiadówka 

 

RADY KLASYFIKACYJNE 

28.01.2019r. Rada klasyfikacyjna śródroczna 

28.01.2019r. Rada podsumowująca pracę za I półrocze 

12.06.2019r.  Rada klasyfikacyjna końcoworoczna 

26.06.2019r..Rada podsumowująca pracę szkoły 


