P L A N P R A C Y S ZK O Ł Y
W R O K U S ZK O L N Y M 2 0 1 8 / 2 0 1 9
WRZESIEŃ 2018
3.09. /poniedziałek/ rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3.09. /poniedziałek/ ostateczny termin wpisania uczniów do dzienników lekcyjnych
do 7.09. /piątek/ odbycie posiedzeń zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego
7.09. /piątek/ spotkanie z Rodzicami uczniów klasy IV szkoły podstawowej
14.09. /piątek/ spotkanie z Rodzicami uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum
do 11.09. /wtorek/ przekazanie Dyrektorowi Szkoły planów pracy zespołów
przedmiotowych, zespołu wychowawczego, biblioteki szkolnej, świetlicy, psychologa i
pedagoga szkolnego, współpracy z rodzicami oraz samorządu uczniowskiego
do 11.09. /wtorek/ założenie, uporządkowanie arkuszy ocen (potwierdzenie pisemnym
oświadczeniem wychowawców klas) oraz przygotowanie innej dokumentacji nauczyciela i
wychowawcy,
18.09. /wtorek/ pasowanie na ucznia Szkoły Sportowej uczniów klasy IV oraz klas VII SP
20.09. /czwartek/ dyskoteka powitalna dla klas I LO
 wycieczki integracyjne klas IV i VII SP oraz klas I LO (wycieczki indywidualne klas)
PAŹDZIERNIK 2018
12.10. /piątek/ akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
19.10. /piątek/ dyżur dla Rodziców
LISTOPAD 2018
2.11. /piątek/ dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23.11. /piątek/ spotkanie z Rodzicami uczniów całej szkoły
 obchody 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 dyskoteka andrzejkowa
 próbny egzamin ósmoklasisty
 próbny egzamin gimnazjalny
 próbny egzamin maturalny
GRUDZIEŃ 2018
4.12. /wtorek/ szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
21.12. /piątek/ wigilie klasowe oraz spotkania wigilijne pracowników szkoły i emerytów
dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia wychowawcze
22.12. /sobota/ – 31.12. /poniedziałek/ zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ 2019
10.01. /czwartek/ ostateczny termin ustalenia i wpisania do dzienników lekcyjnych ocen
śródrocznych z przedmiotów i zachowania
15.01. /wtorek/ klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
do 17.01. /czwartek/ odbycie posiedzeń zespołów przedmiotowych i zespołu
wychowawczego podsumowujących pracę w I semestrze roku szkolnego 2018/2019
18.01. /piątek/ spotkanie z Rodzicami uczniów całej szkoły
18.01. /piątek/ koniec I semestru roku szkolnego 2018/2019
21.01. /poniedziałek/ początek II semestru roku szkolnego 2018/2019

22.01./wtorek/ zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w I semestrze
roku szkolnego 2018/2019
 bal studniówkowy
LUTY 2019
5.02. /wtorek/ plebiscyt na najlepszego sportowca, bal karnawałowy
11.02. /poniedziałek/ – 24.02./niedziela/ ferie zimowe
MARZEC 2019
8.03. /piątek/ dyżur dla Rodziców
19.03. / wtorek / szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
do 28.03. /czwartek/ ostateczny termin poinformowania uczniów klas III LO o
przewidywanych dla nich ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania
29.03. /piątek/ spotkanie z Rodzicami uczniów całej szkoły, poinformowanie Rodziców
uczniów klas III LO o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 próbny egzamin ósmoklasisty
 próbny egzamin gimnazjalny
 próbny egzamin maturalny
 rekolekcje wielkopostne
KWIECIEŃ 2019
10.04. / środa/, 11.04. /czwartek/, 12.04. /piątek/ egzamin gimnazjalny
11.04. /czwartek/ ostateczny termin ustalenia i wpisania do dzienników lekcyjnych ocen
rocznych z przedmiotów i zachowania w klasach III LO
15.04. /poniedziałek/, 16.04. /wtorek/, 17.04. /środa/ egzamin ósmoklasisty
16.04. /wtorek/ klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów
klas III LO
18.04. /czwartek/ – 23.04. /wtorek/ wiosenna przerwa świąteczna
26.04. /piątek/ zakończenie zajęć w klasach III LO
MAJ 2019
2.05. /środa/ dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
6.05. /poniedziałek/, 7.05. /wtorek/, 8.05./ środa/ pisemne egzaminy maturalne z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym – dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w klasach SP, GS oraz klasach I i II LO
do 30.05. /czwartek/ ostateczny termin poinformowania uczniów klas SP, GS oraz klas I i II
LO o przewidywanych dla nich ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania
31.05. /piątek/ spotkanie z Rodzicami uczniów całej szkoły, przekazanie informacji o
przewidywanych ocenach rocznych uczniów klas SP, GS oraz klas I i II LO
CZERWIEC/LIPIEC 2019
10.06. /poniedziałek/ ostateczny termin ustalenia i wpisania do dzienników lekcyjnych
ocen rocznych z przedmiotów i zachowania
do 13.06. /czwartek/ odbycie posiedzeń zespołów przedmiotowych i zespołu
wychowawczego podsumowujące pracę w II semestrze roku szkolnego 2018/2019
14.06. /piątek/ klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów
klas SP, GS oraz klas I i II LO
18.06. /wtorek/ zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym
2018/2019
21.06. /piątek/ zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 komers dla uczniów klas VIII SP



komers dla uczniów klas III GS

21.06. /piątek/ - 12.07. /piątek/ prace Komisji Rekrutacyjnej
22.06. /sobota/ – 31.08. /sobota/ ferie letnie
SIERPIEŃ 2019
20.08. /wtorek/ – egzamin maturalny w terminie poprawkowym
26.08. /poniedziałek/ – 30.08. /piątek/ egzaminy poprawkowe
30.08. /piątek/ godz. 900 zebranie Rady Pedagogicznej przygotowujące nowy rok szkolny
2019/2020
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH, ZAJĘCIA
OPIEKUŃCZE (DNI „DYREKTORSKIE” )
2.11.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – piątek
2.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – czwartek
6.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – poniedziałek
7.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – wtorek
8.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – środa
ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE
21.12.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – zajęcia wychowawcze – piątek
SPOTKANIA Z RODZICAMI – WYWIADÓWKI
7.09.2018 – piątek dla klasy IV SP
14.09.2018 – piątek dla pozostałych klas
23.11.2018 – piątek
18.01.2019 – piątek
29.03.2019 – piątek
31.05.2019 – piątek
DYŻURY DLA RODZICÓW
19.10.2018 – piątek
8.03.2019 – piątek

