
KALENDARZ   ROKU   SZKOLNEGO   2018/2019 

NLO   SMS   ZPRP   GDAŃSK 

 

Lp. Termin Tematyka 

1. 03.09.2018 r. 
poniedziałek 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – świetlica szkoły OSS 

 
2. 

 
do końca września 

2018 r. 

Spotkanie wychowawców klas i trenerów z rodzicami: 
- klasa I        22.09.2018r. g. 11.00 
- klasa II       22.09.2018r. g. 11.00 
- klasa III      22.09.2018r. g. 11.00 

3. 22.09.2018 r. 
sobota 

Poinformowanie rodziców i uczniów klas III o procedurach egzaminu 
maturalnego- wychowawca  klasy 

4. 28.09.2018 r. 
piątek 

Złożenie wstępnej deklaracji przez uczniów klasy III, o przystąpieniu  
do egzaminu maturalnego 

 
5. 

 
do 07.02.2019 r. 

Złożenie ostatecznej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu 
maturalnego ( po dokonaniu ew. zmian) wraz z oświadczeniem  
o przetwarzaniu danych osobowych 

6. 27.09.2018 r. 
czwartek 

godz. 7.25 

Zebranie rady pedagogicznej – analiza matur, plan nadzoru 
pedagogicznego i sportowego – zatwierdzenie 

7. 14.10.2018 r. Dzień nauczyciela 

8. 01.11.2018 r. 
czwartek 

Dzień Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy 

9. 02.11.2018 r. 
piątek 

Zaduszki – dzień wolny od nauki 
- klasa I i część klasy II – przyjeżdża do internatu 04.11.2018 r. 
- część klasy II i cała III – rozgrywki ligowe wg harmonogramu 
 

10. 12.11.2018 r. 
poniedziałek 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości 
Wyjście do kina, teatru lub inna forma – p. B. Bartsch + wych. klas 

11. 20.11.2018 r. 
wtorek 

Wystawienie zagrożeń uczniom: ew. ocen niedostatecznych i ocen 
nagannych z zachowania. 

12. 21.11.2018 r. Przekazanie informacji rodzicom o zagrożeniach – wychowawcy klas 

13. listopad/grudzień 
2018 r. 

Próbny egzamin maturalny – terminy wyznaczą nauczyciele 
przedmiotów maturalnych. 

14. 20.12.2018 r. 
czwartek 

Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania. 

15. 20.12.2018 r. 
czwartek 

Wigilia szkolna – w klasach. 

16. 23-31.12.2018 r. 
02.01.2019 r. 

środa 

Zimowa przerwa świąteczna. 
 
Po przerwie świątecznej uczniowie wracają do internatu do godz. 15.00 

17. 03.01.2019 r. 
czwartek  

godz. 7.25 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – I semestr 
Przekazanie rodzicom informacji, przez dziennik elektroniczny, 
 do końca tygodnia 

18. 10.01.2019 r. 
czwartek  

godz. 7.25 

 
Plenarna rada pedagogiczna – podsumowanie pracy za I semestr 

19. 11 – 24.02.2019 r. Ferie zimowe 

20. 19.03.2019 r. 
wtorek 

Wystawienie zagrożeń z zajęć uczniom klas III 

 



 

21. do końca marca 
2019 r. – wych. 

klas 

Informowanie rodziców o wynikach uczniów – spotkanie 
 z rodzicami  kl. I, II 

22. 11-13.04.2019 r. 
czwartek, piątek, 

sobota 

Rekolekcje wielkopostne – harmonogram i godz. ustali proboszcz 
parafii 

23. 18–23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

24. 17.04.2019 r. 
środa 

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć i zachowania 
uczniom kl.III 

25. 24.04.2019 r. 
środa 

godz. 7.25 

 
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla kl. III 

26. 25.04.2019 r. 
czwartek 

Podpisywanie świadectw ukończenia szkoły kl. III i nagród. 

27. 26.04.2019 r. 
piątek  

godz. 8.30 

 
Zakończenie zajęć w kl. III Wręczenie świadectw ukończenia 
szkoły. 

28. 01.05.2019 r. Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych. 

29. 02.05.2019 r. Dzień wolny (wybrany przez szkołę) od zajęć 

30. 06-23.05.2019 r. Egzaminy maturalne dla absolwentów. 

31. 06.05.2019 r. 
poniedziałek 

Egzamin maturalny z j. polskiego 
kl. I i II – dzień wolny od zajęć w szkole. 

32. 07.05.2019 r. 
wtorek 

Egzamin maturalny z matematyki 
kl. I i II – dzień wolny od zajęć w szkole. 

33. 08.05.2019 r. 
środa 

Egzamin maturalny z j. angielskiego 
kl. I i II – dzień wolny od zajęć w szkole. 

34. 10.05.2019 r. 
piątek 

Termin wystawiania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i 
nagannymi z zachowania dla uczniów kl. I i II. 

35. do 18.05.2019 r. Wychowawcy klas poinformują rodziców o wynikach szkolnych 
(zagrożenia) uczniów. 

36. 12.06.2019 r. 
środa 

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom kl. I i II 

37. 13.06.2019 r. 
czwartek  

godz. 7.25 

 
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 

38. 18 i 19. 06.2019 r. Podpisywanie świadectw promocyjnych. 

39. 21.06.2019 r. 
piątek  

godz. 8.00 

Zakończenie zajęć szkolnych. 
Wręczenie świadectw uczniom kl. I i II. 

40. 21.06.2019 r. Po zakończeniu roku szkolnego – plenarna rada pedagogiczna – 
przedstawienie wyników i analiz. 

41. 22.06–31.08. 

2019 r. 

 

Ferie letnie 

42. 29.08.2019 r. 
czwartek 

Plenarna rada pedagogiczna rozpoczynająca r. szk. 2019/2020 

 


