
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

2018/2019 

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 września 2018 r. a kończą 21 czerwca 2019 r.  

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:  

 I  półrocze: - od 3 września 2018 r. do 31 stycznia  2019 r. 

II półrocze:- od 1 lutego 2019 r. do 21 czerwca  2019 r. 

 

I. Terminy I  półrocza 

1. Termin  poinformowania  uczniów i rodziców o przewidywanych półrocznych ocenach 

niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach z zachowania do 07 grudnia 

2018 r. (na miesiąc przed wystawieniem ocen). 

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2018 - 31.12.2018 r. 

3. Termin  poinformowania  uczniów  o przewidywanych półrocznych stopniach i ocenach  

z zachowania, wpisanie ich do zeszytów przedmiotowych z podaniem daty do  

21 grudnia 2018 r. (na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym). 

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze  

 roku szkolnego -  07 stycznia 2019 r.  

5. Termin posiedzenia plenarnej Rady Pedagogicznej – 09 stycznia 2019 r. 

6. Spotkanie z rodzicami (wywiadówka) – 10 stycznia 2019 r. 

 

II. FERIE ZIMOWE  trwają od 14.01.2019   do 27.01.2019 r.  

 

III. Terminy II półrocza: 

 

1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  18.04.2019 – 23.04.2019 r.    

2. Egzamin ósmoklasisty: 15.04.2019-j.polski; 16.04.2019- matematyka; 17.04.2019- j.obcy; 

3. Termin  poinformowania  uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach   

niedostatecznych i ocenach nagannych (na m-c przed wystawieniem ocen) – do  

10 maja 2019 r.  

4. Termin  poinformowania  uczniów  o przewidywanych stopniach rocznych i  ocenach  

z zachowania, wpisania ich do dziennika (na 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – 

do 24 maja 2019 r. 

5. Termin  posiedzenia  klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej   za rok szkolny 2018/2019 – 

10 czerwca 2019 r. 

6. Termin posiedzenia plenarnej Rady Pedagogicznej  - 13 czerwca 2019 r. 

7. Zakończenie roku szkolnego dla klasy ósmej – 19.06.2019 r. 

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. 0 -7 –21 czerwca 2019 r. 

9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 02.11.2018r;  02.01.2019r; 

15.04.2019r;  16.04.2019r;  17.04.2019r;  02.05.2019r;  -   decyzja Dyrektora   

w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 

 

IV. FERIE LETNIE – trwają od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019r. 

 

 

 

 


