KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2.

Podział roku szkolnego na semestry:
a) I semestr

03.09.2018 r.

03.09.18.18.01.19.

b) II semestr

21.01.19.21.06.19.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2018 r.

4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.09.2018 r.

5.

Spotkanie z rodzicami.

27.09.2018 r.

Zebranie ogólne. Spotkanie z wychowawcami
klas:
- zapoznanie z kryteriami ocen zachowania,
wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych
zajęć edukacyjnych, sposobami sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych, trybem uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych i
zachowania.
- ustalenie planu pracy wychowawczej
- wybór Rad Oddziałowych
- sprawy różne
Posiedzenie Rady Rodziców
6.

Uroczystości związanie z DEN

12.10.2018 r.

7.

Wszystkich Świętych

01.11.2018 r.

8.

Wywiadówka

14.11.2018 r.

9.

Szkolne obchody Narodowego Święta

09.11.2018 r.

Niepodległości
10. Przekazanie przez nauczycieli uczniom
informacji:
- o przewidywanych śródrocznych

do 09.01.2019 r.

ocenach i nie klasyfikowaniu z
poszczególnych zajęć edukacyjnych
- o przewidywanych śródrocznych

do 09.01.2019 r.

ocenach klasyfikacyjnych zachowania
11. Egzaminy klasyfikacyjne:
- przyjmowanie wniosków (od uczniów i

do 14.01.2019 r.

rodziców)
- przeprowadzenie egzaminów

do 16.01.2019 r.

klasyfikacyjnych
12. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

do 11.01.2019 r.

śródrocznych
13. Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

17.01.2019 r.

14. Wywiadówka za I półrocze

21.01.2019 r.

15. Ferie zimowe

11.02. –
24.02.19r.

16. Rozpoczęcie II półrocza r. szk. 2016/17

21.01.2019 r.

17. Dzień otwarty dla rodziców

27.03.2019 r.

18. Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.-23.04.19 r.

19. Egzamin gimnazjalny

10.04.2019 r.
11.04.2019 r.
12.04.2019 r.

20. Egzamin ośmioklasisty

15.042019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.

21. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

30.04.2019 r.

22. Poinformowanie uczniów o przewidywanych

do 10.05.2019 r.

rocznych i końcowych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania. Poinformowanie o nie
klasyfikowaniu z poszczególnych zajęć
edukacyjnych.
23. Wywiadówka

13.05.2019 r.

24. Egzaminy klasyfikacyjne:
- przyjmowanie wniosków (od uczniów i

do 10.06.2019 r.

rodziców)
- przeprowadzenie egzaminów

do 12.06.2019 r.

klasyfikacyjnych
25. Wystawienie rocznych i końcowych ocen

do 07.06.2019 r.

klasyfikacyjnych
26. Konferencja klasyfikacyjna uczniów za rok

13.06.2019 r.

szkolny 2018/2019
27. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

21.06.2019 r.

wychowawczych
28. Ferie letnie

22.06.-31.08.19 r.

29. Konferencja podsumowująca

28.06.2019 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603),
Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

