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KALENDARZ SZKOŁY 

ROK SZKOLNY 2019/2010 

 

SIERPIEŃ 27 SIERPNIA 2019 r. konferencja 

28 sierpnia 2019 r. – zebrania kl. 1 , wypożyczenia podręczników dla 

klas 1 

29 sierpnia 2019 r. – zebrania kl. 7 

 

WRZESIEŃ 2 września 2019 r. – godz. 9.00 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, pasowanie na ucznia (klasy pierwsze) 

4 września 2019 r. godz. 15.30 szkolenie "Pomoc pedagogiczno-

psychologiczna" 

5 września – zebrania klas 5, klas8 i Rada Rodziców 

 

PAŹDZIERNIK 11 październik – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

14 października Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych          

 

LISTOPAD 

 

1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć 

7  listopada  2019 r.-  zebrania  klasowe 

8 listopada 2019r. – akademia z okazji Dnia Niepodległości 

11 listopada Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć 

 

GRUDZIEŃ 5 grudnia 2019 r. – informacja o ocenach niedostatecznych i 

ocenach zachowania 

5 grudnia 2019 r. - konsultacje z rodzicami 

16 grudnia 2020 r.-  informacja o proponowanych ocenach 

semestralnych 

20 grudnia 2019 r. Koncert kolęd/Jasełka, Wigilia klasowa 

23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r. zimowa  przerwa świąteczna 

 

STYCZEŃ 1 stycznia 2020r. – Nowy Rok 

3 stycznia 2020 r. – zatwierdzenie ocen semestralnych 

6 stycznia 2020r. – Święto Trzech Króli 

8 stycznia 2020 r. – konferencja klasyfikacyjna za I semestr 

9 stycznia 2020 r. – zebranie rodziców 

10 stycznia 2020 r. - konferencja podsumowująca I semestr 

13 stycznia – 26 stycznia 2020 r. ferie  zimowe 

 

LUTY 14 lutego 2020 r. Walentynki klasowe 

 

MARZEC 12 marca 2020 r. - zebrania klasowe  

 

KWIECIEŃ  Rekolekcje - termin do ustalenia 

9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna 

egzamin ósmoklasisty 

a) język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 
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b) matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 

9:00 

 

MAJ 1 maja – Święto Pracy 

14 maja 2020 r. – informacja o ocenach niedostatecznych i ocenach 

zachowania, 

14  maja 2020 r. - zebrania klasowe 

 

CZERWIEC 1, 2, 3 czerwca 2020 r. egzamin ósmoklasisty (TERMIN 

DODATKOWY) 

1 czerwca 2020 r. - przypomnienie o terminach zwrotu kompletu 

podręczników (odpowiedzialni wychowawcy) 

1 czerwca 2010 r. – Dzień Dziecka/Dzień sportu 

4 czerwca 2020 r.-  informacja o proponowanych ocenach 

końcoworocznych 

10 czerwca 2020 r. – zatwierdzenie ocen końcoworocznych, 

10 czerwca 2020 r. - zwrot kompletu podręczników - klasy 8 

11 czerwca 2010 r. Boże Ciało - dzień wolny od zajęć 

15 czerwca 2020 r. - zwrot kompletu podręczników - klasy 7 

16 czerwca 2020 r. - zwrot kompletu podręczników - klasy 5 

16 czerwca  2020 r. – konferencja klasyfikacyjna,  

17/18 czerwca 2020 r. - zwrot kompletu podręczników - klasy 1 

17-19 czerwca 2020 r. dni wycieczkowe / zajęcia ekologiczne 

21 czerwca 2020 r. Msza św. w intencji uczniów klas 8 

23 czerwca 2020 r. komers dla uczniów klas 8 

25 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 8 

26 czerwca 2020 r. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych 

29 czerwca 2020 r.  - konferencja podsumowująca II semestr 

 
 


