Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

Ustalenie propozycji ocen śródrocznych

10 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Wystawienie ocen za I okres klasyfikacyjny

11 stycznia 2019 r.

Rozpoczęcie II okresu klasyfikacyjnego

14 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Ustalenie propozycji ocen końcowych dla klas III LO do 12 marca 2019 r.
Powiadomienie o przewidywanych końcowych
ocenach w klasie trzeciej liceum

do 15 marca 2019r.

Egzamin gimnazjalny

-

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.,
część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019r.
język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

-

język polski – 15 kwietnia 2019 r.
matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.

Wystawienie ocen końcowych w klasie trzeciej
liceum

do 16 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasie trzeciej liceum

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

6 - 25 maja 2019 r.

Ustalenie propozycji ocen rocznych w szkole
podstawowej oraz końcowych w trzecich klasach
gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej

do 14 maja 2019r.

Powiadomienie o przewidywanych rocznych i
końcowych ocenach

do 17 maja 2019 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

do 13 czerwca 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Uwaga
1. Zajęcia dydaktyczne w roku szk.2018/2019 dzielą się na dwa okresy:
I semestr - od 3.09.2018 r. do 14.01.2019 r.
- 18 tygodni
II semestr - od 17.01.2019 r. do 21.06.2019 r.- 19 tygodni
do 26.04.2019 r.- 12 tygodni – dla klasy trzeciej liceum
2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - rok szkolny 2018/2019
Termin
marzec/ kwiecień
(maksymalnie 3 dni)

Typ szkoły
przerwa na rekolekcje
wielkanocne

Uwagi
w ustaleniu z ks. proboszczem
Parafii Opatrzności Bożej

2.11

SP, G, LO

Dzień Zaduszny

10.04

IV- VII SP

Egzamin gimnazjalny

11.04

IV- VII SP

Egzamin gimnazjalny

12..04

0 - VII SP

Egzamin gimnazjalny

15.04

IV- VII SP, G

Egzamin ósmoklasisty

16.04

IV- VII SP, G

Egzamin ósmoklasisty

17.04

0 - VII SP, G

Egzamin ósmoklasisty

2.05

SP, G, LO

6.05

G, LO

7.05

G, LO

8.05

G, LO

po odpracowaniu
matura, dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
matura, dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
matura, dzień wolny od zajęć
dydaktycznych

