Kalendarz roku szkolnego 2018-2019
Kalendarz roku szkolnego MEN
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna

3 września 2018

Ferie zimowe:

23 - 31 grudnia 2018
28 stycznia – 10 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 -23 kwietnia 2019

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Ferie letnie

21 czerwca 2019
22 czerwca - 31 sierpnia 2019

Kalendarz szkolny
I okres
Klasyfikacja śródroczna
II okres
Klasyfikacja roczna

3.09.2018 – 20.01.2019
18.01.2019
21.01.2019– 21.06.2019
13.06.2019

Egzamin ósmoklasisty (OKE)
Przeprowadzany
w ostatnim roku
nauki w szkole
podstawowej:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
Dodatkowy
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
termin egzaminu
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00
Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich (OKE)

Przeprowadzany
w ostatnim roku
nauki w
gimnazjum:

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
(czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
Dodatkowy
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
termin egzaminu
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowe dni wolne
31 października (środa)
2 listopada 2018 (piątek)
29 kwietnia 2019 (poniedziałek)
§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji
30 kwietnia 2019 (wtorek)
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
2 maja 2019 (czwartek)
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z
2017r., poz. 1603)
15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek)
16 kwietnia 2019 roku (wtorek)
17 kwietnia 2019 roku (środa)

Harmonogram zebrań z rodzicami
18.09.2018

Zebranie ogólne

06.11.2018

Zebranie ogólne

11.12.2018

Zebranie ogólne, rozmowy indywidualne

22.01.2019

Zebranie ogólne (podsumowanie I półrocza)

05.03.2019

Zebranie ogólne

23.04.2019

Zebranie ogólne

14.05.2019

Zebranie ogólne, rozmowy indywidualne

