
 
 

Data Dzień tygodnia Wydarzenia 

03.09.2018 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 

10.09.2018 poniedziałek Zebranie z rodzicami inaugurujące rok szkolny 2018/2019 

18-21.09.2018 wtorek - piątek Wyjazd integracyjny uczniów klas I LO 

27.09.2018- 
04.10.2018 

czwartek-czwartek Warsztaty językowe w Szkocji 

8.10.2018 poniedziałek Spotkanie z rodzicami - Dzień otwarty 

15.10.2018 poniedziałek Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej - ślubowanie klas I LO 

01.11.2018 czwartek Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć 

02.11.2018 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

05.11.2018 poniedziałek Spotkanie z rodzicami - Dzień otwarty 

09.11.2018 piątek Rajd Niepodległości 

11.11.2018 niedziela Święto Niepodległości 

30.11.2018 piątek Dyskoteka andrzejkowa 

 
17.12.2018 

 
poniedziałek 

Jasełka dla rodziców 

Spotkanie z rodzicami, dzień otwarty - wystawienie stopni 
przewidywanych, powiadomienie o zagrożeniach 

17.12.2018 poniedziałek Wigilie klas gimnazjalnych 

19.12.2018 środa Wigilia klas licealnych 

24-31.12.2018 
 

Zimowa przerwa świąteczna 

01.01.2019 wtorek Nowy Rok 

06.01.2019 niedziela ŚwiętoTrzech Króli 

20.01.2019 niedziela Zakończenie I semestru 

 
21.01.2019 

 
poniedziałek 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 
 
Zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr 

28.01-10.02.2019 
 

Ferie zimowe 

15.02.2019 piątek Dyskoteka walentynkowa 

04.03.2019 poniedziałek Spotkanie z rodzicami - Dzień otwarty 

06-08.03.2019 środa-piątek Rekolekcje wielkopostne 

09.03.2019 sobota Dzień Otwarty dla kandydatów  

01.04.2020 poniedziałek Zebranie klas III, pozostałe klasy dzień otwarty  

10.04.2019 środa 
Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - dzień wolny od 
zajęć dydaktycznych kl.LO 
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11.04.2019 czwartek 
Egzamin gimnazjlany - część matematyczno-przyrodnicza 
dzień wolny od zajęć dydaktycznych klasy kl. LO  

12.04.2019 piątek 
Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny - dzień wolny od 
zajęć dydaktycznych kl.LO 

18.04-23.04.2019 czwartek-wtorek Wiosenna przerwa świąteczna 

29.04.2019 poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

30.04.2019 wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

01.05.2019 środa 
Święto Pracy 
dzień wolny od zajęć 

02.05.2019 
 
czwartek 

Świeto Flagi 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

03.05.2019 piątek 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
- dzień wolny od zajęć 

06.05.2019 poniedziałek Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

09-10.05.2019 czwartek-piątek Test kompetencji dla klas II i I LO 

20-24.05.2019 
poniedziałek – 
piątek 

Wyjazdy wielodniowe 

23-24.05.2019 czwartek-piątek Wycieczki jednodniowe 

 
27.05.2019 

 
poniedziałek 

 
Zebranie z rodzicami stopnie przewidywane i zagrożenia 

03-05.06.2019 poniedziałek-środa Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 

07.06.2019 piątek Bal klas III godz. 17.00 

10.06.2019 poniedziałek Rada klasyfikacyjna 

13.06.2019 czwartek Rada zatwierdzająca rok szkolny 

 
14.06.2019 

 
piątek 

Przekazanie przez OKE wyników egzaminu 

Dzień naukowy. 

17.06.2019 poniedziałek Dzień językowy. Apel podsumowujący rok szkolny 

18.06.2019 wtorek Dzień Sportu. Rada podsumowująca rok szkolny  

 

19.06.2019 
 

środa 
Dzień z wychowawcą 

Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum  

20.06.2019 czwartek Boże Ciało - dzień wolny od zajęć 

21.06.2019 piątek Zakończenie roku szkolnego 

 


