Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 I semestr od 03.09.2018 r. do 11.01.2019 r.
1

30.08.2018 r.

godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

2

03.09.2018 r.

godz.10.00

Rozpoczęcie roku szkolnego -sala gimnastyczna

3

12.09.2018 r.
środa
13.09.2018 r.
czwartek
10.2018 r.

godz. 17.00
godz.17.45
godz.15.30

Zebranie z rodzicami wszystkich klas.
Posiedzenie plenarne RR/aula szkolna/
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

4
5
6
7

31.10.2018 r.
02.11.2018 r.
07.11.2018 r.
środa
06.12.2018 r.
czwartek

Posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
dni dodatkowo wolne

10 23-31.12.2018 r.

Przerwa w nauce

Zebrania z rodzicami wszystkich klas
Drzwi otwarte
Ostateczny termin powiadomienia uczniów o
przewidywanych ocenach semestralnych – wpisy do
dziennika
Zebrania z rodzicami wszystkich klas - powiadomienie
rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych
Drzwi otwarte
Zimowa przerwa świąteczna

11 08.01.2019 r.
wtorek
12 10.01.2019 r.
czwartek
13 10.01.2019 r.
czwartek

Poinformowanie i
wpisanie
Posiedzenie rady

Ostateczny termin poinformowania uczniów o ocenach
semestralnych i wpisanie ich do dziennika
Posiedzenie klasyfikacyjne dla klas liceum i gimnazjum

8

9

11.12.2018 r.
wtorek

godz.17.00
godz.17.30
Poinformowanie i
wpisanie
godz.17.00
godz. 17.30

godz. 15.30

godz.17.00
godz.17.30

14 14 – 27.01.2019 r.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas
Drzwi otwarte
Ferie zimowe

II SEMESTR

28.01.2019 r. - 21.06.2019 r.
dla klas III LO do - 26.04.2019 r.

31.01.2019 r.
czwartek
19.02.2019 r.
wtorek
27 – 29.03.2019 r.

godz. 15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej/podsumowanie
za I semestr/
Dzień Patrona

4

22.03.2019 r.
piątek

Poinformowanie i
wpisanie

5

26.03.2019 r.
wtorek

godz. 17.00
godz. 17.30

6

10.04.2019 r.
środa
11.04.2019 r.
czwartek

godz. 9.00
godz. 11.00
godz. 9.00
godz. 11.00

1
2
3

7

Święto szkoły
rekolekcje

Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas III
liceum o przewidywanych ocenach semestralnych –
wpisy do dziennika
Zebrania z rodzicami wszystkich – powiadomienie
rodziców klas III liceum o przewidywanych ocenach
rocznych
Drzwi otwarte
Egzamin gimnazjalny- historia, wos,
język polski
Egzamin gimnazjalny- przedmioty przyrodnicze
matematyka

8

12.04.2019 r. piątek.

9

15.04.2019 r.
piątek
10 17.04.2019 r.
wtorek
11 18.-23.04.2019 r.
12 26.04.2019r.
piątek
13 26.04.2019 r.
piątek
14 02.05.2019 r.

godz. 9.00
godz. 11.00
Poinformowanie i
wpisanie
godz. 15.30

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny PP
Język obcy nowożytny PR
Termin poinformowania uczniów klas III liceum o
ocenach końcowych- wpisy do dziennika
Posiedzenie klasyfikacyjne dla klas III liceum.
Decyzja o ukończeniu szkoły

Przerwa

wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach III Liceum

17.00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły-LO
Dzień dodatkowo wolny

15 06.05.2019 r.
poniedziałek
16 07.05.2019 r.
wtorek
17 08.05.2019 r.
środa
18 09.05.2019 r. 25.05.2019 r.

Dzień bez nauki
dla uczniów
Dzień bez nauki
dla uczniów
Dzień bez nauki
Dla uczniów
Dni lekcyjne

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego PP i o
14.00 z języka polskiego PR
Pisemny egzamin maturalny z matematyki PP i o 14.00
z języka łacińskiego i kultury antycznej
Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego PP i o
14.00 z j. angielskiego PR i DJ
Pozostałe egzaminy wg harmonogramu OKE- pisemne,
ustne wg harmonogramu dyrektora

19 17.05.2019 r.
piątek
20 21.05.2019 r.
wtorek

Poinformowanie i
wpisanie
godz. 17.00
godz. 17.30

21 11.06.2019 r.
wtorek
22 13.06.2019 r.
czwartek
23 19.06.2019 r.
środa
24 21.06.2019 r.

powiadomienia

Ostateczny termin powiadomienia uczniów o
przewidywanych ocenach rocznych – wpis do dziennika
Zebrania z rodzicami wszystkich klas - powiadomienie
rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
Drzwi otwarte
termin powiadomienia uczniów o ocenach/oceny
wpisane do dziennika lekcyjnego/
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej –
promocja klas III gimnazjum i I-II liceum
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - podsumowanie
roku 2017 / 2018
Zakończenie roku szkolnego gimnazjum i liceum
2018/2019

25 22.06.2019 r.31.08.2019 r.
26 26.08.2019 r.31.08.2019 r.

godz. 15.30
godz. 15.30
godz. 9.00

Ferie letnie
Egzaminy poprawkowe / ostatni tydzień sierpnia/

