Święta i dni wolne od zajęć dydaktycznych
rok szkolny 2018/2019

1. 12 października 2018 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej;
ślubowanie uczniów klas pierwszych
2. 2 listopada 2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3. 23 grudnia– 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
4. 28 styczeń 2019 r. – 10 lutego 2019 r. – ferie zimowe
5. 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
6. 12 kwietnia 2019 r. (piątek) – egzamin gimnazjalny z języka obcego – dzień
wolny od zajęć dydaktycznych
7. 6, 7, 8 maja 2019 r. – pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8. 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie

Terminy wywiadówek na rok szkolny 2018/2019

 20 września 2018 r. (czwartek) – wywiadówka, spotkanie informacyjne dla
rodziców uczniów klas trzecich dotyczące procedur przeprowadzenia
egzaminu gimnazjalnego
 22 listopada 2018 r. (czwartek) – wywiadówka śródokresowa, spotkanie
dla

rodziców

uczniów

klas

maturalnych

dotyczące

procedur

przeprowadzenia egzaminu maturalnego
 21 lutego 2019 r. (czwartek) – wywiadówka z rodzicami podsumowująca
I semestr + koncert

 28 marca 2019 r. (czwartek) – spotkanie informacyjne z rodzicami,
konsultacje indywidualne
 26 kwietnia 2019 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas
maturalnych
 23 maja 2019 r. (czwartek) – ostatnia wywiadówka z rodzicami

I semestr trwa:
Klasy gimnazjalne oraz 1 i 2 klasy liceum: od 3.09.2018 r. do 27.01.2019 r.
Klasy maturalne: od 3.09.2018 r. do 23.12.2018 r.
II semestr trwa:
Klasy gimnazjalne oraz 1 i 2 klasy liceum: od 28.01.2019 r. do 21.06.2019 r.
Klasy maturalne: od 24.12.2018 r. do 26.04.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych: 26 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego: 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny od 6 maja do 25 maja 2019 r.

