
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

• 3   września 2018 r. (poniedziałek)   -początek roku szkolnego                     

• 17 października 2018 r. - obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkole, 
pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

• 14 października 2018 r. (niedziela) - Dzień Edukacji Narodowej

• 1 listopada     2018 r  .   (czwartek) – Święto Zmarłych

• 2 listopada 2018 r. ( piątek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych                   
po odpracowaniu

• 9 listopada 2018 r. (piątek wieczorem) lub 10 listopada (sobota)–  obchody 
Święta Niepodległości  w szkole ( za 2 listopada 2018 r.)

• 11 listopada 2018 r. (niedziela) – Święto Niepodległości

• 22 grudnia 2018 r. ( sobota)– 1stycznia 2019 r.   (poniedziałek  )-   zimowa 
przerwa świąteczna

• 2 stycznia 2018 r.-dzień wolny od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu 
(Bieg Pokoleń)

• 6 stycznia 2018 r. (niedziela)- Święto Trzech Króli

• 11 stycznia 2018 r. (piątek)- zakończenie I semestru

• 11 lutego 2019 r. – 24 lutego 2019 r. (poniedziałek-niedziela)- ferie zimowe

• 10-12 kwietnia 2019 r. (środa-piątek  )  – egzamin gimnazjalny klasy III- dni 
wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas

 -10 kwietnia, środa — część humanistyczna,
 -11 kwietnia, czwartek — część matematyczno-przyrodnicza,
 -12 kwietnia, piątek — część z języka obcego nowożytnego   

• 15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek-środa  )  – egzamin ósmoklasisty- dni 
wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas

 -15 kwietnia, poniedziałek — język polski,
 -16 kwietnia, wtorek — matematyka,
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 -17 kwietnia, środa —  język obcy nowożytny   

• 18 kwietnia 2019 r. - 23 kwietnia 2019 r.   (czwartek-wtorek)-wiosenna 
przerwa świąteczna

• 1 maja 2019 r. (środa) -Święto Pracy

• 2 maja 2019 r. -(czwartek)- Święto Flagi-   dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

• 3 maja 2019 r. (czwartek)- Święto Konstytucji 3 maja

• 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – obchody Dnia Dziecka w szkole

• czerwiec-V Bieg Pokoleń (niedziela)

• 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

• 20 czerwca 2019 r. (czwartek)- Boże Ciało

• 21 czerwca 2019   r.   (piątek)- koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
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