KALENDARZ - rok szkolny 2018/2019
Początek roku szkolnego
Podział roku szkolnego

Ogólnopolski Próbny
Egzamin Gimnazjalny
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa
świąteczna
Egzamin gimnazjalny

3 września 2018 r.
I półrocze
03.09.2018 r. – 20.01.2018 r.
 przewidywane oceny do 18.12.2018 r.
 wystawianie ocen do 11.01.2019 r.
 rada klasyfikacyjna (śródroczna) – 17.01.2019 r.
II półrocze
21.01.2019 r. - 21.06.2019 r.
 przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
i przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania
wystawia się na miesiąc przed radą klasyfikacyjną, czyli
do 14.05.2019 r.
 wystawianie ocen końcowych z zajęć edukacyjnych
i zachowania do 10.06.2019 r.
 rada klasyfikacyjna - 14.06.2019 r.
 egzaminy klasyfikacyjne – 17 - 18.06.2019 r.
 rada podsumowująca - 24.06.2019 r.
 sierpień – egzaminy poprawkowe
4 - 6 grudnia 2018 r.
23 – 31 grudnia 2018 r.
11 – 24 lutego 2019 r.
18 – 23 kwietnia 2019 r.


część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r. (środa)



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



część język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 3 – 5 czerwca 2019 r.
Dodatkowe dni wolne
2 listopada 2018 r.
od zajęć dydaktyczno21 grudnia 2018 r.
wychowawczych
21 marca 2019 r.
10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
3 czerwca 2019 r.
Bal gimnazjalny kl. III
15 czerwca 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
Wakacje

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:
 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,
 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,
 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,
 Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,
 Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,
 Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,
 Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,
 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019 r.,
 Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

