
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

Dni ustawowo wolne od pracy: 

 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r. (czwartek), 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r. (niedziela), 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r. (wtorek), 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r. (niedziela), 

 Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2019 r. (środa), 

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019 r. (piątek), 

 Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r. (czwartek). 

 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2018 r.- 31.12.2018 r. 

 Ferie zimowe 28.01-2019 r. – 10.02.2019 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. 

 Rekolekcje wielkopostne –  

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r. 

 Ferie letnie – 22.06.2019r. – 31.08.2019r. 

14 października 2018 r. (niedziela) – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ obchodzimy w szkole 12.10.2018  

Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12. 2019 r. 
1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)  

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  

Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17. 2019 r. 
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)  

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)  

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)  

 

L.p Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.* (do 8 dni)  

1 02.11.2018 r. (piątek) 5 15.04.2019 r. (poniedziałek) Egzamin ósmoklasisty 

2 10.04.2019 r. (środa) Egzamin gimnazjalny 6 16.04.2019 r. (wtorek) Egzamin ósmoklasisty 

3 11.04.2019 r. (czwartek) Egzamin gimnazjalny 7 17.04.2019 r. (środa) Egzamin ósmoklasisty 

4 12.04.2019 r. (piątek) Egzamin gimnazjalny 8 02.05.2019 r.(czwartek) 

*W dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych szkoła zapewnia opiekę świetlicową pod warunkiem zgłoszenia do wychowawcy 

na 7 dni wcześniej oraz samodzielnego dowiezienia i odwiezienia ucznia przez rodziców lub opiekunów.  

 

Spotkania z rodzicami w roku szk. 2018/2019   

18.09.2018 r. (wtorek) -  zebranie o godz. 17
00

, spotkania z wychowawcami. 

20.11.2018 r. (wtorek) -  dzień otwarty w godzinach  16
00

 - 18
00 - 

 konsultacje indywidualne, 

przedstawienie informacji o uczniach
 
 

22.01.2019 r. (wtorek) godz. 17
00 

– zebranie ogólne, prelekcja, spotkania klasowe z wychowawcą, 

indywidualne kontakty z nauczycielami. 

26.03.2019 r.(wtorek) – dzień otwarty w godzinach  16
00

 - 18
00 - 

 konsultacje indywidualne,  

07.05.2019 r. (wtorek) godz. 17
00 

– zebranie ogólne, prelekcja, spotkania klasowe z wychowawcą, 

indywidualne kontakty z nauczycielami, informacja o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach 

niedostatecznych na koniec roku. 

 

Kolejne terminy fluoryzacji ( w piątki) : 28.09.2018, 09.11.2018, 04.01.2019, 22.02.2019, 05.04.2019, 24.05.2019 


