
 
 

KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019  

  
WRZESIEŃ 

 
03.09.2018r.(poniedziałek) - uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- 
                                              wychowawczych, inauguracja roku szk. 2018/2019       
05-06.09.2018 r. (środa - czwartek) -    spotkania organizacyjne Wychowawców Klas   
                                                              z  Rodzicami uczniów               

 
PAŹDZIERNIK    

     
10.10.2018 r. (środa) – Święto Szkoły 
                   - dzień  wolny  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych;               
                   - dzień  galowy; 

   - ślubowanie ucz. kl.  I-ych  i  członków Samorządu  Uczniowskiego 
                   - festyn 
 

14.10.2018 r. (niedziela) – Dzień  Edukacji  Narodowej; 
 

LISTOPAD 
 

01.11.2018 r. (czwartek) –   Wszystkich Świętych; 
02.11.2018 r. (piątek) –        dzień  wolny  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych;       
11.11.2018 r. (niedziela) –   Narodowe Święto Niepodległości;  
21.11.2018 r.(środa) – spotkanie informacyjne Wychowawców klas  z  Rodzicami ucz. 
  godz. 16

30
 – kl. IV 

  godz. 17
00

 – kl. I 
  godz. 17

30
 – kl. II 

  godz. 18
00

 – kl. III         
22.11.2018 r. (czw.) – spotkanie informacyjne  Wychowawców klas z Rodzicami  ucz. 
  godz. 16

00
 – kl. VIII 

  godz. 16
30

 – kl. V 
                      godz. 17

00
 – kl. VI 

  godz. 17
30

 – kl. VII  
GRUDZIEŃ 

 
23 – 31.12.2018  r. – Zimowa  przerwa świąteczna  
 

STYCZEŃ 
 
01.01.2019 r. (wtorek) – Nowy Rok;  
06.01.2019 r. ( niedziela) – Święto Trzech Króli;  
07-11.01.2019 r. (poniedziałek - piątek ) - zabawy choinkowe lub 11-15.02.2019  
do 15.01.2019r.(wtorek) – wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania 
17.01.2019 r. (czwartek) – Rada  zatwierdzająca  wyniki  klasyfikacji 
 
21 stycznia – 3 lutego 2019 r.– Ferie zimowe 
 

LUTY 
 
06.02.2019 r.(środa) – śródroczne spotkanie Wychowawców Klas z  Rodzicami  ucz.  

                                    (podsumowanie I półrocza) 
  godz. 16

30
 – kl. IV 

  godz. 17
00

 – kl. I 
  godz. 17

30
 – kl. II 

  godz. 18
00

 – kl. III  
 
 



 
        
07.02.2019 r. (czw.) – śródroczne spotkanie Wychowawców Klas z  Rodzicami  ucz.  
                                  (podsumowanie I półrocza) 
  godz. 16

00
 – kl. VIII 

  godz. 16
30

 – kl. V 
                      godz. 17

00
 – kl. VI 

  godz. 17
30

 – kl. VII  
 

 
MARZEC 

 

KWIECIEŃ 
 
15-17.04.2019 r. – dni   wolne  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych;       
 
Egzamin ósmoklasisty 
 
15.04.2019r. (poniedziałek) – język polski, godz.9.00 
16.04.2019r. (wtorek) – matematyka, godz.9.00 
17.04.2019r. (środa) – język angielski, godz. 9.00 
 
18.04 - 23.04.2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna 
 
21.04.2019 r. – Wielkanoc (niedziela) 
22.04.2019 r. – Poniedziałek Wielkanocny 
 
24.04.2019 r.(środa) - spotkanie informacyjne Wychowawców klas  z  Rodzicami ucz. 
  godz. 16

30
 – kl. IV 

  godz. 17
00

 – kl. I 
  godz. 17

30
 – kl. II 

  godz. 18
00

 – kl. III         
 
25.04.2019 r. (czwartek)-spotkanie informacyjne Wychowawców klas  z  Rodzicami ucz. 
  godz. 16

00
 – kl. VIII 

  godz. 16
30

 – kl. V 
                      godz. 17

00
 – kl. VI 

  godz. 17
30

 – kl. VII  
MAJ 

 

01.05.2019 r. (środa) – Święto Pracy; 
02.05.2019 r. (czwartek) – Dzień Flagi RP; dzień wolny od zajęć dydakt.-wychowaw.;     
03.05.2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja; 
 
do 20.05.2019 r. (poniedziałek) ostateczny termin przekazania informacji  na piśmie  
                                          uczniom  i  rodzicom (prawnym opiekunom) o  
                                           przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych  
                                           (n-le) i zachowania (wychowawca klasy) 
 

CZERWIEC 
 
01.06.2019 r.(sobota) – Międzynarodowy Dzień Dziecka;  

 
Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy 
3.06.2019r. (poniedziałek) – język polski, godz. 11:00 
4.06. 2019r. (wtorek) –  matematyka, godz. 11:00  
5.06.2019r. (środa) – język obcy nowożytny, godz. 11:00 
 
 
 
 



 
 
 

do 10.06.2019r. (poniedziałek) - wystawienie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i   
                                                     zachowania (do 15

00
) 

do 13.06.2019r. (czwartek) - złożenie  podań  o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne    
                                               i  poprawkowe (do15

00
)                                          

13.06.2019r. (czwartek), godz. 16
30 

 -  Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji i promocji;  
 
20.06.2019r. (czwartek) – Boże Ciało; 

 
21.06.2019r.(piątek) – zakończenie  rocznych  zajęć  dydaktyczno- wychowawczych 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Ferie letnie 
 
31.08.2019 r. (sobota) – koniec  roku  szkolnego  2018/2019 
 
 
 
 

Dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć   

dydaktyczno- wychowawczych  

w roku  szkolnym  2018/2019 

 

Na  podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tekst jednolity: Dz.U.2018.996) oraz § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia  11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz.U. poz.1603)  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych  w  roku szkolnym  2018/2019  w  następujących  terminach: 

 10  października  2018 r. (środa) 

 02 listopada 2018 r. (piątek) 

 15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) 

 02 maja 2019 r. (czwartek) 

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje 

zajęcia  wychowawczo-opiekuńcze. 

 

                                                                            Dyrektor szkoły – Jolanta Stańczuk 

  


