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Plan pracy szkoły 
na rok szkolny 2018/2019 

I. Imprezy i uroczystości szkolne 
I. Semestr (od 3 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.) 

3 września – (poniedziałek) – Uroczyste rozpoczęcia Roku Szkolnego 

12 października (piątek) – stroje galowe,  Apel z okazji Święta Edukacji Narodowej  

                                          - p. Kowalik, p. Życzkowska, p. Piotrowska, p. Jachimczyk 

12 października (piątek) – „Pasowanie na Ucznia i Świetlika Uczniów klas 1” o godz. 10 

           - p. Kowalik, p. Życzkowska, p. Bartlewska, p. Jarosławska, p. Matuszewska, p. Sas 

19 października (piątek) – Jesienna dyskoteka -  p. Wiśniewska, p. Życzkowska,  SU,  

                                                                                 wychowawcy klas 

9 listopada – (piątek) - stroje galowe, Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

                                     – p. Kowalik, p. Życzkowska, p. Kozlovska, p. Łubińska 

29  listopada - (czwartek) – Andrzejki – p. Wiśniewska, p. Życzkowska, SU, wychowawcy klas 

8 grudnia – (sobota) – Festyn Gwiazdkowy – koordynator  p. Kulaszewska,  

                                     (odpracowujemy 2 listopada - piątek)  

20 grudnia (czwartek po południu) – Święta Bożego Narodzenia  

           - o godz. 17 klasy 0-3 "Przedstawienie Świąteczne" i wigilie klasowe po nim 

           - Wigilie klasowe –klas 4-8 według uznania wychowawcy klasy 

- „Przedstawienie Świąteczne”– p. Jachimczyk, p. Piotrowska, p. Kozlovska,  

                                                    ks. Gos, p. Kulaszewska 

7 stycznia (poniedziałek) – „Kolędnicy” – ks. Gos 

Styczeń  – Pasowanie na czytelnika – p. Gajewska - Czerwińska    

II.  Semestr (od 1 lutego 2019 r. do 22 czerwca 2019 r.) 
14  lutego (czwartek) – Walentynki –p. Wiśniewska, p. Życzkowska,  i SU 

                                Bale karnawałowe - klasy 0-3 od 15 do 17,  

15 lutego (piątek) - Bale karnawałowe - klasy 4-8 od 17 do 19;  

21 marca (czwartek) – Święto wiosny - koordynacja p. Wiśniewska, p. Życzkowska, wych.  klas i SU 

27 marca (środa) - Międzynarodowy Dzień Teatru – p. Gajewska, p. Jarosławska, p. Piotrowska,  

                                                                                             p. Jachimczyk, p. Kozlovska 

5 kwietnia (piątek) – Rocznica „Kingi” – Apel Poległych przy Pomniku „Kingi” 

                                                         z kombatantami (stroje galowe) – p. Kowalik, p. Łubińska - klasy 3 i 8  

kwiecień -   Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - p. Gajewska – Czerwińska,  

12 kwietnia (piątek) – Wielkanoc klasowa – wychowawcy klas   

26 kwietnia (piątek) - Międzynarodowy Dzień Ziemi – p. Talik, p. Borowa 

30  kwietnia (wtorek) – stroje galowe – Apel z okazji Święta Konstytucji   

                                – p. Kowalik, p. Życzkowska, p. Bernatek, p. Kozlovska,  

                                   p. Wawrzyniak, p. Kononiuk 

6-10 maja 2017 -akcja „Cała szkoła czyta dzieciom” – p.  Gajewska-Czerwińska,  

17 czerwca (poniedziałek) – wręczenie nagród Złotego Świetlika – uroczystość w Świetlicy  

18 czerwca (wtorek) - wręczenie nagród uczestnikom konkursów, - prezentacja zdolności i dokonań ucz. 

19 czerwca (środa) – zakończenie 8 klas - bal 

21 czerwca (piątek) - stroje galowe - Zakończenie Roku Szkolnego  – p. Ewa Kowalik, p. Życzkowska,  
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II. Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej  
             i spotkania z rodzicami 

I semestr od 3 września 2018 roku do 31stycznia 2019 roku 
10 września (poniedziałek) – posiedzenie R P,  

8 października (poniedziałek) – posiedzenie R P,   

12 listopada (poniedziałek) - posiedzenie R P,  

10 grudnia (poniedziałek) - posiedzenie Rady Pedagogicznej  

14 stycznia (poniedziałek) – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,  

24 stycznia (czwartek) – zatwierdzające posiedzenie Rady Pedagogicznej 

II semestr od 1 lutego 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku 
11 marca (poniedziałek) – posiedzenie R P,  

8 kwietnia (poniedziałek) - posiedzenie Rady Pedagogicznej,   

6 maja (poniedziałek) – posiedzenie Rady Pedagogicznej                                           

3 czerwca (poniedziałek) –  klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej   

14 czerwca (piątek) – zatwierdzające posiedzenie Rady Pedagogicznej 

24 czerwca (poniedziałek) – podsumowująca Rada Pedagogiczna 

III. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 
I semestr od 3 września 2018 roku do 31stycznia 2019 roku 

14 stycznia (poniedziałek) - w dzienniku elektronicznym propozycje wszystkich ocen  

                       za I  okres roku szkolnego, – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,   

24 stycznia (czwartek)–zatwierdzające wyniki klasyfikacji posiedzenie Rady Pedagogicznej  

II semestr od 1 lutego 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku 
3 czerwca (poniedziałek) – w dzienniku elektronicznym propozycje ocen  

                                             za II okres i końcoworocznych 

14 czerwca (piątek) – zatwierdzające wyniki klasyfikacji posiedzenie Rady Pedagogicznej 

IV. Dni wolne 
1 listopada 2018 r. (czwartek) – Wszystkich Świętych 
2 listopada 2018 r. (piątek) – odpracowujemy 8 grudnia na pikniku 
23 (niedziela) – 31 grudnia (poniedziałek) 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 
1 stycznia (wtorek) 2019 r. – Nowy Rok 
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.  – ferie zimowe 
18 kwietnia – 23 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerw świąteczna 
2 maja (środa) – odpracowujemy 1 czerwca w Dzień Dziecka 

Tydzień na wycieczki  od 13 do 17 maja 2019 r. 
Dyżury opiekuńcze nauczycieli: 
Boże Narodzenie 
24 grudnia – poniedziałek - Wigilia 
27 grudnia – czwartek  
28 grudnia – piątek  

Egzamin 8 klas 
15 kwietnia – 
poniedziałek 
16 kwietnia – wtorek 
17 kwietnia – środa  

Wielkanoc 
18 kwietnia – 
czwartek  
19 kwietnia – piątek 
23 kwietnia - wtorek 
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31 grudnia – poniedziałek - 
Sylwester 

  

 


