
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 3 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r 

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 r.
 część matematyczno-przyrodnicza: 11 kwietnia 20919r.
 część z języka obcego nowożytnego: 12 kwietnia 2019 r.
 dodatkowy termin w gimnazjach:
część humanistyczna: 3 czerwca 2019 r.
część matematyczno-przyrodnicza: 4 czerwca 2018 r.
część z języka obcego nowożytnego: 5 czerwca 2018 r.

 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
język polski 15 kwietnia 2019 r. 
matematyka 16 kwietnia 2019 r.
język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r.

dodatkowy termin  w szkole podstawowej
język polski 3 czerwca 2019 r. 
matematyka 4 czerwca 2019 r.
język obcy nowożytny  5 czerwca 2019 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2019 r. 
7. Ferie letnie: 2 czerwca - 31 sierpnia 20189r.
dodatkowe dni wolne  1-8  SP klasy 10 - 12 kwietnia 2019 
dodatkowe dni wolne  1-7  SP i  III G  klasy    15- 17 kwietnia 2019
dodatkowe dni wolne  SP, G 2 listopada 2018
dodatkowe dni wolne  SP, G 2 maja 2019

8. Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami:
4 września 2018r. - zebranie organizacyjne dla klas pierwszych SP;
11 września 2018 r. - zebranie organizacyjne dla pozostałych klas zapoznanie:
− ze Statutem Szkoły,  WSO,
− z wymaganiami edukacyjnymi poszczególnych przedmiotów,
− z kryteriami ocen z przedmiotów i zachowania,
− z warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej,
− ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
− programem wychowawczym i profilaktycznym;
− wybór klasowej Rady Rodziców.
6 listopada 2018r.   -  konsultacje indywidualne
18 grudnia 2019r.   - zebranie informacyjne (przewidywane oceny półroczne).
29 stycznia 2019 r.  - konsultacje indywidualne (podsumowanie pracy w I semestrze 2018 / 2019)

 9 kwietnia 2019 r.  - konsultacje indywidualne
     14 maja 2019 r.     - zebranie informacyjne (przewidywane oceny roczne).


