Kalendarz Roku Szkolnego i Uroczystości Szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 w ZSS nr 105
3 września 2018

godz.9.00 - Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

10 września 2018

Spotkania z rodzicami uczniów godz. 17.00

15 września 2018 (sobota)

Mistrzostwa Osiedla Warszawskie –Maltańskie - Pomet

25 września 2018

Spotkania Zespołów ds. Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych

13 listopada 2018

Spotkania z rodzicami uczniów godz.17.00

21 grudnia 2018

Wigilie klasowe, wspólne kolędowanie – zmiana organizacji dnia

22 grudnia - 1 stycznia 2019
10 stycznia 2019
14 stycznia – 27 stycznia 2019
18-23 kwietnia 2019
4 kwietnia 2019
10,11,12 kwietnia 2019
15,16,17 kwietnia 2019
13 maja 2019

Zimowa przerwa świąteczna
Zebrania z rodzicami uczniów godz. 17.00
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Festiwal Sztuki Naszych Dzieci – zmiana organizacji dnia
Egzaminy gimnazjalne (śr. czw. pt.)
Egzaminy ósmoklasisty (pon. wt. śr.)
Spotkania z rodzicami uczniów

….. maja 2019 (sobota)

Bieg na TAK – udział społeczności szkolnej (odpracowanie dn. 2.11.2018)

1 czerwca 2019 (sobota)

Integracyjny Festyn Szkolny(odpracowanie dn. 2.05.2019)

21 czerwca 2019
22 czerwca - 31 sierpnia2019

Zakończenie roku szkolnego
Ferie letnie
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I semestr –

od 1 września 2018 do 13 stycznia 2019

• Termin poinformowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,
zasadach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie z zachowania oraz
skutkach ustalenia rocznej nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Przedmiotowy system oceniania należy umieścić w
zeszytach przedmiotowych – do dnia 14 września 2018
• Termin powiadomienia rodziców uczniów o zagrożeniach semestralnych w formie określonej w Statucie do dnia 10 grudnia
2018
• Termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych (zapis w dzienniczku ucznia dokonany
przez nauczycieli uczących) – do dnia 3 stycznia 2019
• Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – 10 stycznia 2019, godz. 15.45
• Semestralne spotkania z rodzicami – 10 stycznia 2019, godz. 17.00
• Termin Rady Pedagogicznej Analitycznej - 30 stycznia 2019
• Spotkanie komitetu festiwalowego: 3 września 2018, 13 listopada 2018, 29 stycznia 2019

II semestr –

od 14 stycznia 2019

do

21 czerwca 2019

• Termin poinformowania rodziców uczniów o zagrożeniach rocznych w formie określonej w Statucie – do dnia 10 maja 2019
• Termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych (zapis w dzienniczku ucznia dokonany przez
nauczycieli uczących) – do dnia 3 czerwca 2019
• Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – 11 czerwca 2019
• Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019
• Termin Rady Pedagogicznej Analitycznej – 24 czerwca 2019
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