
                                                                                                                                                                                                                    

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

2018/2019 
 

DATA ZADANIE 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

I półrocze 

WRZESIEŃ 

3 września 2018 r. 

Godzina  
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

Klasy/miejsce 

 

wszyscy nauczyciele, w tym  

osoby wyznaczone: 

8.30 Wszystkie klasy, sala gimnastyczna Wszyscy nauczyciele, 
ceremoniał- H. Kita, P. Bójko 

4 – 7 września 2018r. Przekazanie uczniom informacji dotyczących 

zasad bhp obowiązujących w szkole (przerwy 

międzylekcyjne, boisko, toalety, szkolne 

korytarze, droga do szkoły i ze szkoły) 

Wychowawcy klas, nauczyciele 

uczący 

12 września 2018r. 

godz. 14
30

 

 

 

 Zebranie Rady Pedagogicznej-plan nadzoru 

pedagogicznego 

 

dyrektor szkoły – M. Soroka, 

członkowie Rady Pedagogicznej 

 

12 września 2018r. Zebrania z rodzicami uczniów 0 – VIII i 3g 
wychowawcy klas  

wszyscy nauczyciele uczący 

18 września 2018r. 

godz. 17.00 
Zebranie Rady Rodziców 

 

dyrektor szkoły – M. Soroka 

do 14  września  

2018r. 

Przekazanie uczniom informacji dotyczących: 

 sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, warunków  

i trybu uzyskiwania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 warunków, sposobu i kryteriów oceniania 

zachowania oraz warunków 

i trybu uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 strategii działań wychowawczo – 

profilaktycznych, 

praw i obowiązków ucznia. 

 

 

wychowawcy klas I – VIII                 

i oddziału gimnazjalnego, 

nauczyciele prowadzący zajęcia  

 

przekazanie informacji należy 

odnotować  w dziennikach 

zajęć edukacyjnych 

 

 

 

do 14 września 

2018r. 

Składanie projektów planów rozwoju 

zawodowego 

 

nauczyciele stażyści 

Do 20 września 

2018r. 

Zebranie pisemnych deklaracji (druki OKE) od 

rodziców w sprawie przystąpienie ucznia do 

egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

Wychowawca klasy 3g  - K. 

Bachura 

do 21 września  

2018r. 

 

Diagnoza w zakresie: 

  Potrzeb psychologiczno-pedagogicznych 

 Organizacji zajęć dodatkowych 

 

Koordynacja: wicedyrektor szkoły 

– M. Azarewicz 

pedagog szkolny –M. Dadun 

logopeda szkolny - B. Mamajek  

wychowawcy klas I – VIII, 



  Organizacji zajęć wychowania 

do życia w rodzinie na poziomie klas IV-

VIII i oddziału  gimnazjalnego 

 

wychowawca oddziału 

gimnazjalnego, 

zajęcia wychowania do życia w 

rodzinie - M. Duch 

od 24 września 

2018r. 

Początek realizacji zajęć dodatkowych nauczyciele prowadzący zajęcia 

25 -28 września 

2018r. 

 Plany dydaktyczne zajęć edukacyjnych w 

klasach I- VIII i oddziale gimnazjalnym  

 Plany wychowawcze klas I-VIII i oddziału 

gimnazjalnego   

Dyrektor szkoły- M. Soroka 

Wicedyrektor szkoły- M. 

Azarewicz 

do 26 września 

2018r. 

Kontrola dokumentacji procesu kształcenia 

 Plany pracy świetlicy, biblioteki, Samorządu 

Uczniowskiego, logopedy, pedagoga, 

doradcy zawodowego.  

dyrektor szkoły – M. Soroka 

do 26 września 

2018r. 
 Plany pracy zespołów przedmiotowych  

i problemowo – zadaniowych   

dyrektor szkoły – Mariola 

Soroka 

26 września 2018r.    

 

Zebranie Rady Pedagogicznej- Szkolenie 

RODO, zatwierdzenie SPPW 

Zebranie Rady Rodziców- SPPW 

dyrektor szkoły – Mariola Soroka  

członkowie Rady Pedagogicznej 

 

do 28  września  

2018r. 

Przekazanie informacji dotyczących 

organizacji zajęć: 

 Zajęć rozwijających zainteresowania, 

uzdolnienia uczniów 

  zajęć specjalistycznych na poziomie 

klas 0 – VIII i w oddziale 

gimnazjalnym  (dokumentacja zajęć – 

liczba uczniów biorących udział w 

zajęciach, zgody rodziców, programy i 

plany pracy) 

nauczyciele prowadzący zajęcia 

koordynacja - M. Azarewicz 

 

 

do 28 września  

2018r. 

Ustalenie oferty i harmonogramu zajęć 

dodatkowych   

nauczyciele prowadzący 

dodatkowe zajęcia;   

 

do 28 września  

2018r. 

 

Opracowanie planu konkursów 

przedmiotowych, artystycznych 

 i sportowych na rok szkolny 2018/2019 

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

do 28 września  

2018r. 

 

Ocena skuteczności dotychczasowych działań 

doskonalących. 

Opracowanie planów  poprawy  efektywności 

kształcenia  na rok szkolny 2018/2019 w 

klasach I-VIII i w oddziale gimnazjalnym  

wychowawcy klas 

zespoły nauczycieli uczących w 

danym oddziale 

koordynacja - M. Soroka 

do 28 września 

2018r. 

Opracowanie raportu wstępnego dotyczącego 

pomocy socjalnej świadczonej uczniom 

 od 1 września 2018r. 

 

pedagog szkolny –M. Dadun 

do 28 września 

2018r. 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu działań na rok szkolny 

2018/2019: 

- ekologicznych 

- regionalnych 

działania ekologiczne: 

M. Duch (klasy I-III) 

 G. Kalwasińska  (klasy IV-VIII) 

działania związane z edukacją 

regionalną: 

J. Nowicka(I-III) 

 M. Azarewicz(IV-VIII) 

działania prozdrowotne: 

M. Dadun 

działania patriotyczne: 

M. Broński 



- prozdrowotnych 

- patriotycznych 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1-5 października 

2018r. 

Kontrola dokumentacji procesu 

kształcenia 

 dzienniki lekcyjne 

 arkusze ocen uczniów rozpoczynających 

naukę w szkole w roku szkolnym 

2018/2019 

wicedyrektor szkoły- M. 

Azarewicz 

dyrektor szkoły –M. Soroka 

do 10 października 

2018r.  

Opracowanie harmonogramu działań 

doraźnych i okolicznościowych 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych i problemowo-

zadaniowych, biblioteka 

wicedyrektor szkoły – M. 

Azarewicz 

 12 października  

2018r. 

godz. 9
30

 

Ślubowanie uczniów klas I 

Akademia z okazji DEN 

 

wychowawca klasy I - M. Duch 

A. Ostoja- Lniska 

24 października 2018r. 

16.00
 

Zebranie z rodzicami i Rady Rodziców  dyrektor szkoły – M. Soroka 

24 października 2018 r. 

14.30 
 

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej  

dyrektor szkoły –M. Soroka, 

członkowie rady pedagogicznej 

 

LISTOPAD 

 

1 listopada 2018r. Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

2 listopada 2018r. 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

Organizacja opieki świetlicowej. 

9 listopada 2018r. 

godz. 11
11 DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ 

Koordynacja- M. Broński 

29 listopada 2018r. 

14.30 
 

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej 

dyrektor szkoły - M. Soroka 
członkowie rady pedagogicznej 

Początek listopada Próbne egzaminy - uczniowie klasy VIII i 3g 
G. Kalwasińska, 

K. Bachura 

 

GRUDZIEŃ 

 

do 7 grudnia 2018r. 
Poinformowanie uczniów o  przewidywanych 

ocenach klasyfikacji śródrocznej 

wychowawcy klas I – VIII 

oraz oddziału gimnazjalnego 

 

13 grudnia 2018r. 

Zebrania z rodzicami uczniów,  

informacje o osiągnięciach edukacyjnych 

uczniów, propozycje ocen z zajęć 

edukacyjnych i oceny zachowania 

wychowawcy klas  

wszyscy nauczyciele uczący 

21 grudnia 2018r. 
Spotkania wigilijne w klasach (godz. 8

00
- 11

30
) wszyscy wychowawcy  

 

21 grudnia 2018r. Jasełka szkolne B. Zimnicka 

27, 28  grudnia 2018r. 

Organizacja opieki świetlicowej podczas 

wyznaczonych dni zimowej przerwy 

świątecznej 

wyznaczeni  nauczyciele 



23-31 grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna 

 

STYCZEŃ 

 

 

1 stycznia 2019r. 

 

Nowy Rok 

do 11 stycznia 2019r.   

 

Wystawianie ocen – klasyfikacja śródroczna 

 

 

wychowawcy klas I –VIII 

 i oddziału gimnazjalnego  

 15 stycznia 2019r. 

14
30

 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej 

Klasyfikacja śródroczna 

dyrektor szkoły - M. Soroka, 
członkowie rady pedagogicznej 

do 15 stycznia 2019r. 

Składanie sprawozdań  dotyczących stopnia 

realizacji priorytetów w zakresie oddziaływań 

wychowawczo –profilaktycznych, świetlicy, 

biblioteki, logopedy, pedagoga szkolnego, 

Samorządu Uczniowskiego, PCK, doradcy 

zawodowego 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

16 stycznia 2019 Wywiadówki podsumowujące osiągnięcia 

edukacyjne  uczniów klas 0 – VIII i 3g 

wychowawcy klas  

wszyscy nauczyciele uczący 

19 stycznia 2019 Karnawał z Babcia i Dziadkiem M. Duch 

21 stycznia - 

3 lutego 2019r. 
Ferie zimowe 

22 stycznia – 3 lutego 

2019r. 

 

Półzimowisko w pierwszym tygodniu 

 

 

 

 

 

LUTY 

 

4  lutego 2019r. 
Początek zajęć edukacyjnych – drugie półrocze 
 

7 lutego 2019r. 

14
30 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej – 
podsumowanie pracy szkoły w pierwszym 

półroczu  

 

dyrektor szkoły - M. Soroka, 
członkowie rady pedagogicznej 

 

MARZEC 

 

 

 
 

 

19 marca 2019r. 

godz. 14
30 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej-procedury 

egzaminacyjne  

 

dyrektor szkoły – Mariola 

Soroka, 

członkowie rady pedagogicznej 

19 marca 2019r.  
Zebrania z rodzicami uczniów 0 – VIII i 

3g  

wychowawcy klas  

wszyscy nauczyciele uczący 

21 marca 2019r. Dzień Talentów 
Koordynacja działań: 

I etap – M. Gibas 

II etap – B. Zimnicka 

marzec 

2019 
Rekolekcje wielkopostne 

 

KWIECIEŃ 

 

4 kwietnia 2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej- raporty z dyrektor szkoły –Mariola 



godz. 14
30 

 
ewaluacji wewnętrznej  

 

Soroka, 

członkowie rady pedagogicznej 

 10-12 kwietnia 2019r. 

 

Egzamin gimnazjalny  

1. część humanistyczna 

10 kwietnia 2019r. (środa) 

 z zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie – godz. 9.00 

 z zakresu języka polskiego – 

godz.11.00 
2. część matematyczno-przyrodnicza 

11 kwietnia 2019r. (czwartek) 

 z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych – godz. 9.00 

 z zakresu matematyki – godz. 

11.00 

3. język obcy nowożytny 

12 kwietnia 2019r. (piątek) 

 na poziomie podstawowym – 

godz. 9.00 
 na poziomie rozszerzonym- 

godz. 11.00 

Dyrektor szkoły –Mariola 

Soroka. 

Wicedyrektor  - Maciej 

Azarewicz, 

Szkolny Zespół Egzaminacyjny 

15-17 kwietnia 2019r. 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 

1. część - język polski 

15 kwietnia 2019 (poniedziałek) 

godz. 9
00 

 

2. część - matematyka 

16 kwietnia 2019 (wtorek)  

godz. 9
00

 

 

3.część - język angielski 

17 kwietnia 2019 (środa) godz. 9
00

 

Dyrektor szkoły –Mariola 

Soroka, 

Wicedyrektor  - M. Azarewicz, 

Szkolny Zespół Egzaminacyjny 

15-17 kwietnia 2019r. 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-7 i oddziału 

gimnazjalnego 

Organizacja opieki świetlicowej  

18-23 kwietnia 2019r. 
 

Wiosenna przerwa świąteczna 
 

 

18 kwietnia 

 i 23 kwietnia 2019r. 

Organizacja opieki świetlicowej podczas 

wyznaczonych dni wiosennej przerwy 

świątecznej 

wyznaczeni  nauczyciele 

Do 30 kwietnia 2019r. 
 

Ocena gotowości szkolnej 

Wychowawca oddziału 

przedszkolnego- J. Nowicka 

 

MAJ 

 

1 maja 2019r. Święto Pracy 

2 maja 2019r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 0 – VIII i 

oddziału gimnazjalnego. 

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.  

3 maja 2019r. Święto Narodowe Trzeciego Maja 

 do 7 maja 2019r. 

Poinformowanie uczniów o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych i obniżonych 

zachowania 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów 

7 maja 2019r.   



21 maja 2019r.  

godz. 14
30 

 

Zebranie  Rady Pedagogicznej  

 

dyrektor szkoły –Mariola 

Soroka, 

członkowie rady 

pedagogicznej 

21 maja 2019r. 

godz. 16
00

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów I – VIII  

informacje o osiągnięciach edukacyjnych 

uczniów, propozycje ocen z zajęć 

edukacyjnych i oceny zachowania  

wychowawcy klas  

wszyscy nauczyciele uczący 

31 maja 2019r. 
Zakończenie stażu nauczycieli ubiegających 

się o kolejny stopień awansu zawodowego 

nauczyciele kończący staż 

 

CZERWIEC 

 

3-5 czerwca 2019r. 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 

1. część humanistyczna 

3 czerwca 2019r. (poniedziałek) 

 z zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie – godz. 9.00 

 z zakresu języka polskiego – 

godz.11.00 
2. część matematyczno-przyrodnicza 

4 czerwca 2019r. (wtorek) 

 z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych – godz. 9.00 

 z zakresu matematyki – godz. 

11.00 

3. język obcy nowożytny 

5 czerwca 2019r. (środa) 

 na poziomie podstawowym – 

godz. 9.00 
 na poziomie rozszerzonym- 

godz. 11.00 

Dyrektor szkoły – M. Soroka 

Wicedyrektor  - M. Azarewicz 

Wyznaczeni nauczyciele 

3-5 czerwca 2019r. 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 

1. część - język polski 

3 czerwca 2019r. (poniedziałek) 

godz. 9
00 

 

2. część - matematyka 

16 4 czerwca 2019r. (wtorek)  

godz. 9
00

 

 

3.część - język angielski 

5 czerwca 2019r. godz. 9
00

 

 

8 czerwca 2019r. 
Festyn Rodzinny Dyrektor, 

wszyscy nauczyciele 

do 10 czerwca 2019r. 
Wystawianie ocen – klasyfikacja roczna wszyscy nauczyciele 

 

do 11 czerwca 2019r. 
Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne  

i poprawkowe 

rodzice (prawni opiekunowie) 

13 czerwca 2019r. 

godz. 14
30

  

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 

roczna i końcowa 

dyrektor szkoły   

Mariola Soroka 
członkowie rady pedagogicznej 

14 czerwca 2019r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty i 

egzaminu gimnazjalnego 

 

do 14 czerwca 2019r. Zakończenie realizacji zajęć dodatkowych wszyscy nauczyciele 



prowadzący zajęcia  

19 czerwca 2019r.  

Zakończenie roku szkolnego dla oddziału 

gimnazjalnego
 

 

Koordynacja: K. Bachura 

 

Ceremoniał: n-l w-f 

Dekoracja: M. Dadun 

Oprawa muzyczna: H. Kita 

 

21 czerwca 2019r. 

godz. 13
30

 

Zebranie Rady Pedagogicznej – 

podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 

2018/2019 

dyrektor szkoły Mariola Soroka 

członkowie rady pedagogicznej 

20 czerwca 2019r. BOŻE CIAŁO 

21 czerwca 2019r.  
Zakończenie roku szkolnego dla klas 0-VIII

 

 
 

 24 czerwca - 

 31 sierpnia 2019r. 
Ferie letnie 

24 – 26  czerwca 

2019r. 

 

Kontrola dokumentacji procesu kształcenia 

dyrektor szkoły - M. Soroka 

wicedyrektor szkoły – M. 

Azarewicz 

 

26-27 sierpnia 2019r. 
Egzaminy poprawkowe Nauczyciele wyznaczeni do 

pracy w komisjach 

egzaminów poprawkowych 

 

 

 

Dni wolne po odpracowaniu: 

 

2 listopada 2018 r.(piątek) 

2 maja 2019 r. (czwartek) 

 

Terminy spotkań z rodzicami: 

12 września 2018 r. 

24 października 2018 r. 

13 grudnia 2018 r. 

16 stycznia 2019 r. 

19 marca  2019 r. 

21 maja 2019 r. 

 

Dyżury nauczycieli bez wychowawstw w godzinach 16
30

- 18 w pokoju nauczycielskim. 


