Kalendarz roku szkolne go 201812019
31.08,2018 r.

03.09.20l8 r.
l1.09,2018 r.
l 1.09.20l 8 r.
12.09.2018 r.

05.11.2018r.
23 -31.I2.20I8r.

09.01.2019 r.
od 09 stycznia2019 r.
l l .01 .2019 r.

14.0I.2019 r.
18.01.2019 r.
02.02.2019 r.
I1.02. -24.02.2019 r.
29.03.2019 r.
01,04,2019 r.
12.04.2019 r
16.04.2019 r.
18,04. -23.04.2019 r.

26.04.2019 r.
od 06 maia 2019 r.
29.05.2019 r.

30.05.20l9 r.

Plename zebranię Rady Pedagogicznei
Uroczyste r ozp o częcie roku szkolne go 20 I 8 l 20 19
Spotkanie zrodzicami ucmiów klas I - IV
Walne zebranie Rady Rodziców
Zapomanie Rady PedagoEicznei z Planem nadzoru pedagosicmego na br. szkolnv
sródokresowe zebraniarodziców uczniów klas I - Iv
Zimow a przerwa świąte czna
Wystawienie ocen w klasyfikacii śródrocznej
Egzamln potwierdzaiący kwalifikac|e w zawodzie (sesia Zima)
Klasyfi kacyine zebranie Rady Pedagogicznei
zębrania rodziców - wywiadówki
Plenarne zebranie Rady Pędagogicznęi
studniówka
Ferie zimowe
Wystawienie ocen przewidwvanych uczniom klas maturalnvch
sródokresowe zebrania rodziców uczniów klas I - Iv
Wystawienie ocen ostatecznych uczniom klas maturalnych
Klasyfikacyjne zebranie RP - klasyfikacja końcowa
Wiosenna przęrw a świąteczna
XIV Swięto Szkoh i pożegnanie uczniów klas maturalnvch
Egzamn maturalny
wystawienie ocen przewidywanych uczniom klas I - iII
Zebr anta z

ro

dzic aml]' informac j a o

oc

enach przewidywanych

Wystawienie ocen ostatecznych w klasyfikacji rocznei
Klasyfikacyine zebranie Rady Pedagogicznei - klasyfikaci aroczna
od l7 częrwcaZ}I9 r
Egzamln potwierdzający kwalifikacie w zawodzie (sesia Lato)
21.06.2019 r.
Uroczyste zakgnczęnię roku szkolne so 20 18120 19
24.06.2019 r,
Plenarne zebranię Rady Pedago eicznęi
22.06. - 31.08.20l9 r.
Ferie letnie
Ponadto: inne zebrania RP, w tym szkolenia, według potrzeb.
13.06,2019 r.
14.06.2019 r.
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póhocze
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-
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II póhocze
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II póhocze

14.0l. -26.04.2019 r.

KLASY

KLASY Iv
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Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 02 listopada 2018 r. (piątek)
- 02

maja20l9 r. (czwartek)

Proponowane dni wolne od zajęć dydakĘczno-wychowawczych:
- 06 maja 2019 r.(poniedziałek)
1,
-07 maja20l9r.(wtorek)
- 08 maja 2019 r.

(środa) ) VĘgzamnmatwalny

- 1 8 czerwca 2019 r. (wtorek)

-

egzamin potwierdzający kwalifikacj e w zawodzie, częśćpisemna

Grafik spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
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informacia o ocenach przewidywanych dla uczniów klas IV
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Kutno, dnia
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l

wybór przedstawiciela klasy do Rady Rodziców;
organizaciapracy w roku szkolrrym 2018/2019
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sierpnia 2018 r.
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