Harmonogram roku szkolnego 2018/2019
Data

30-31 sierpnia

(pon-3.09, środa- 27.02, czwartek- 1.11, piątek - 12.10, 2.11, 9.11, 1.12, 31.05
Dzień tygodnia
godzina
wydarzenie
czwartek-piątek
przyjazd 9.30 Rady pedagogiczne projektujące rok szkolny

3 września

poniedziałek

10 września

poniedziałek

powrót 14.30
8.30
9.45
16.00
18.00

17 września
21-30 września
25 września
28 września

poniedziałek
piątek-niedziela
wtorek
piątek

28-30 września

piątek-niedziela
poniedziałek

8 października
12 października
19 października
22
października

piątek
piątek
poniedziałek

23 października

wtorek

1 listopada

czwartek

2 listopada

piątek

6 listopada
9 listopada

wtorek
piątek

11 listopada
12 listopada

niedziela
poniedziałek

15 listopada

czwartek

20 listopada

wtorek

22 listopada
26 listopada

czwartek
poniedziałek

18.00
15.30

15.30

17.00-20.00
16.30
18.00
18.30
18.00

12.00
15.30

15.30
w czasie lekcji

16.30
18.00
30 listopada
4-6 grudnia

piątek
wtorek-czwartek

w czasie lekcji

8.00 - 9.00
9.30-11.00
9.30-10.30

2018/2019 wg odrębnego
harmonogramu.
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w parafii św. Jozafata
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas III.
Posiedzenie rady pedagogicznej: plan zebrania z rodzicami,
funkcjonalności dziennika elektronicznego (przypomnienie)
Zebranie rodziców (rodzice klas III rozpoczynają w auli szkolenie nt.
dostosowań, egzaminów i rekrutacji)
Posiedzenie Rady Rodziców ZS 54
Udział klas i grup międzyklasowych w Festiwalu Nauki.
Spotkanie zespołu tutorów
Upływa ustawowy termin składania przez rodziców klas III (i
wychowawców klas III do dyrekcji) deklaracji dotyczącej języka obcego
egzaminacyjnego
Udział w Szalonych Dniach Muzyki.
Spotkanie zespołu wychowawczego: ustalenie potrzeb w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej klas III, ustalenie dostosowań
egzaminacyjnych.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej wg odrębnego harmonogramu
Jesienna zabawa integracyjna klas III
Posiedzenie rady pedagogicznej
Zebranie rodziców
Dzień otwarty
Spotkanie dla rodziców z prof. M.Jędrzejką: Zagrożenia współczesnego
świata.-zajęcia profilaktyczne.
Dzień ustawowo wolny od pracy dla uczniów i nauczycieli – Uroczystość
Wszystkich Świętych
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów (nauczyciele pracują wg
ustalonego planu)
Wchodzi nowy plan!
Szkolne obchody Święta Niepodległości
Koncert „Dla Niepodległej”
Narodowe Święto Niepodległości
Spotkanie zespołu wychowawczego: diagnoza sytuacji wychowawczej
pod koniec trymestru
Ostatni dzień proponowania ocen trymestralnych (wpisywanych
ołówkiem); kontrola po 15.30
Ostatni dzień wpisywania ostatecznych ocen trymestralnych (długopisem );
kontrola po 15.30
Rada klasyfikacyjna za I trymestr
Spotkania klas podsumowujące trymestr I
Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji za I trymestr
Zebranie rodziców.
Obchody Dnia Patrona wg odrębnego harmonogramu
Egzaminy próbne klas III
Historia i WOS/ Przyroda/ Język angielski podstawowy (+20 min dysl.)
Język polski (+45 min)/ Matematyka(+45 min)/
Język obcy rozszerzony (+20 min);
Lekcje po testach wg planu od pierwszej pełnej godziny lekcyjnej (10.40, 11.35)

7 grudnia
11 grudnia
17 grudnia

piątek
wtorek
poniedziałek

22 grudnia1 stycznia
6 stycznia

sobota-wtorek

10 stycznia
18 stycznia
25 stycznia

czwartek

15.30
17.30
18.00
19.00

niedziela

piątek
piątek

18.00
18.00-22.00

Międzyszkolny Dzień Międzynarodowy
Spotkanie zespołu tutorów
Kiermasz świąteczny z udziałem rodziców
Jasełka z udziałem rodziców
Wigilie klasowe z udziałem rodziców
Przerwa świąteczna (okres wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniównauczyciele pracują w dniach 24, 27, 28, 31 XII wg ustalonego planu.
Dzień ustawowo wolny od pracy dla uczniów i nauczycieli – Święto
Trzech Króli
Koncert Noworoczny
Bal klas III
Upływa ustawowy termin składania przez rodziców klas III (i

28 stycznia- 10
lutego

11 lutego
18 lutego

poniedziałekniedziela
poniedziałek
poniedziałek

wychowawców klas III do dyrekcji) zmiany deklaracji dotyczącej języka
obcego egzaminacyjnego
Ferie zimowe
16.30
18.00
18.15

27 lutego
4 marca
6 marca
7 marca

środa
poniedziałek
środa
czwartek

piątek
W terminie ustalonym przez księdza
proboszcza (będziemy prosić o 12-14
marca)

8 marca

13.00
W kolejne dni

13.00

12 marca

wtorek

po 15.30

14 marca
15 marca
18 marca
18 marca

czwartek
piątek
poniedziałek

13.00

21 marca
26 marca
5 kwietnia
9 kwietnia

w czasie lekcji
poniedziałek
czwartek
wtorek
piątek
wtorek
środa - piątek

15.30
18.00

Ostateczny termin oddania i omówienia wszystkich sprawdzianów trzyletnich

13.40
8.30
(obowiązkowa
obecność
zdających w
szkole)

10 kwietnia
11 kwietnia
12 kwietnia
15 kwietnia

poniedziałek

17 kwietnia
18-23 kwietnia

środa
czwartek-wtorek

30 kwietnia
1 maja
2 maja
3 maja

wtorek
środa
czwartek
piątek

20 maja

poniedziałek

28 maja
31 maja
6 czerwca

wtorek
piątek
czwartek

7 czerwca
11 czerwca

piątek
wtorek

12 czerwca
13 czerwca
14 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
21 czerwca

środa
czwartek
piątek
środa
czwartek
piątek

Wchodzi nowy plan!
Posiedzenie rady pedagogicznej- sprawozdanie z półrocznego nadzoru
pedagogicznego
Piętnastominutowe spotkania w klasach
Dzień otwarty/ Spotkanie rodziców i uczniów klas III nt. rekrutacji
Przegląd Teatralny wg odrębnego harmonogramu
Trzyletni sprawdzian z języka polskiego dla uczniów klas III
Trzyletni sprawdzian z języka egzaminacyjnego dla uczniów klas III
Ostatni dzień proponowania ocen trymestralnych (wpisywanych
ołówkiem); kontrola o 15.15
Trzyletni sprawdzian z matematyki dla uczniów klas III
Rekolekcje wielkanocne w parafii św. Jozafata po skróconych lekcjach
Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny
Spotkanie zespołu wychowawczego- diagnoza sytuacji wychowawczej
pod koniec trymestru
Posiedzenie rady pedagogicznej
Ostatni dzień wpisywania ostatecznych ocen trymestralnych (długopisem );
Trzyletni sprawdzian z historii i WOS-u dla uczniów klas III (2h skrócone)
Rada klasyfikacyjna za II trymestr po 8 lekcjach skróconych
Trzyletni sprawdzian z fizyki dla uczniów klas III
Trzyletni sprawdzian z geografii dla uczniów klas III
Spotkania klas podsumowujące trymestr II
Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji za II trymestr
Zebranie rodziców
Trzyletni sprawdzian z biologii dla uczniów klas III
Trzyletni sprawdzian z chemii dla uczniów klas III

16.00

18.00
18.30
15.30
12.00
do 15.00
9.30
po 15.15
13.00
12.25
17.00
9.00

Przygotowanie sal egzaminacyjnych przez zespoły nadzorujące
Egzaminy gimnazjalne klas III:
 Historia i WOS oraz język polski
 Przyroda i matematyka
 Język obcy
Wchodzi nowy- ostateczny- plan!
Klasowe spotkania wielkanocne
Przerwa wielkanocna (okres wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniównauczyciele pracują 18, 19 i 23 IV wg ustalonego planu)
Szkolne obchody Rocznicy Konstytucji 3 maja:
Dzień ustawowo wolny od pracy dla uczniów i nauczycieli – Święto pracy
Dzień ustawowo wolny od pracy dla uczniów (nauczyciele pracują)
Dzień ustawowo wolny od pracy dla uczniów i nauczycieli –Rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 maja
Posiedzenie rady pedagogicznej
Spotkanie zespołu wychowawczego- diagnoza sytuacji wychowawczej
przed zakończeniem roku szkolnego
Zebrania rodziców
Dzień otwarty
Spotkanie zespołu tutorów
Dzień Dziecka, Czartakiada (Dzień Sportu) wg odrębnego harmonogramu
Ostatni dzień proponowania ocen trymestralnych (wpisywanych
ołówkiem); kontrola o 15.15
Ostateczny termin składania podań o egzaminy sprawdzające.
Pisemne egzaminy sprawdzające wg złożonych podań.
Ostatni dzień wpisywania ostatecznych ocen trymestralnych (długopisem);
Termin zwrotu pożyczonych na rok podręczników do biblioteki szkolnej.
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna po 8 lekcjach skróconych
Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji końcoworocznej
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III.
Dzień ustawowo wolny od pracy dla uczniów i nauczycieli – Boże Ciało
Spotkanie wychowawców klas III z absolwentami, wydanie dokumentów

25 czerwca

wtorek

do 15.00

ukończenia szkoły
Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny
Termin składania do dyrektora zastrzeżeń rodziców, jeżeli stwierdzą,
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen

