
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 
2018/2019 

l.p. DATA ZADANIE ODPOWIEDZIALNI 

1. 

  31.08.2018r. 

godz. 9:00 

 

godz. 11.00 

(+ nowi 

nauczyciele) 

Sprawozdanie z nadzoru  pedagogicznego za rok 2017/2018 

 

 

Posiedzenie  Rady Pedagogicznej-  

szkolenie RODO dla wszystkich pracowników szkoły, 

organizacja roku szkolnego, powołanie zespołów 

zadaniowych, przydział obowiązków. Zatwierdzenie planu 

pracy szkoły. 

 

                Wprowadzenie zmian do Statutu Szkoły                                

          Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2018/2019 

dyrekcja, 

kierownik świetlicy, 

kierownik 

administracji, 

2. 03.09.2018r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 – (sala gimnastyczna) 

 

                           godz.    8.30 –  klasy VI - VIII 

                         godz.    9.30 -  klasy  IV - V 

                         godz.  10.15 –  klasy II - III 

                         godz.  11.10 –  klasy 0 - I 

 

 tego dnia pracują:  

 oddziały przedszkolne , świetlica i stołówka 

dyrekcja 

p. Janik, 

p. Basińska, 

p. Rudnicki 

wychowawcy i  

nauczyciele kl. 0 –

VIII 

(scenariusz –     

p. Dubielecka) 

3. 04.09.2018r. Msza św. godz.12.00 
wychowawcy  

i nauczyciele 

4. 
     3 tydzień     

     września 
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 

p. M. Makowska 

   p. wicedyrektor    

     Iwona Wrona  

5. do 07.09.2018r. 
Zebranie wniosków  w sprawie zwolnienia z opłat za 

korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce 2018/19 
pedagog, psycholog 

6. 12.09.2018r. 

Zebranie Rady Pedagogicznej i pracowników 

administracji i obsługi: godz.14.40 – rada szkoleniowa 

 

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2018/2019 

Przedstawienie zmian w prawie oświatowym. 

        

 

 

 

dyrekcja, 

 

 



7. 
   12.09.2018r. 

   13.09.2018r. 

 

Zebrania rodziców klas 4 - 8      12 września 17:30 

Zebranie rodziców  klas 0 – 3_ 13 września 17:00 

  

 

na zebraniach:   

- ZAPOZNANIE RODZICÓW Z KALENDARZEM 

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

- Zapoznanie rodziców z propozycją programu 

wychowawczego klasy i omówienie zasad oceniania  

z przedmiotów i zachowania. 

- Wybór przedstawicieli do Trójki klasowej i  przedstawiciela 

do Rady Rodziców 

- Zapoznanie rodziców ze zmianami w Statucie Szkoły. 

wychowawcy klas 

               i 

nauczyciele kl. 4 -8 

kierownik świetlicy, 

wychowawcy 

 

wychowawcy klas  

0-3 

 

 

 

8. do 07.09.2018r. Zebranie podań do świetlicy. 

p. kierownik 

świetlicy  

E. Gumieniuk 

9. 

    

    10.09.2018r.  

 

Zebranie i zaopiniowanie wniosków  

o stypendia szkolne i zasiłki losowe – NOWE WNIOSKI pedagog, psycholog 

 

10. do 13.09.2018r. 

Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP  – podpisanie 

zapoznania się z opinią i orzeczeniem. 

Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych  dla 

uczniów z orzeczeniem (IPET )  i opinią PPP. 

 Zapoznanie z programem rodziców ucznia. 

 Złożenie programów pracy z uczniem do sekretariatu. 

nauczyciele. 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

rodzice 

11. 13.09.2018r.   

 

Wypełnienie danych w dziennikach lekcyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych – dopiero !  po uzgodnieniu  

z sekretariatem. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

12. 13.09.2018r. 

Zbadanie potrzeb uczniów kl. VIII w zakresie zajęć 

pozalekcyjnych: przeprowadzenie diagnozy  

- do 14 września złożenie do zatwierdzenia programu  zajęć  

pozalekcyjnych, 

nauczyciele 

13. do 14.09.2018r. 

Rozpoznanie problemów ucznia oddziału przedszkolnego, 

określenie form  

i sposobów udzielenia mu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, odpowiednich do dokonanego rozpoznania. 

Wprowadzenie Kart Potrzeb i Świadczeń dla ucznia. 

zespół  w składzie: 

przewodnicząca 

zespołu:  

   p. psycholog, 

p. pedagog, 

  p. reedukator 

p. logopeda  

14. 26.09.2018r. 

Zebranie dyrekcji szkoły z przedstawicielami Rady 

Rodziców 

Omówienie sprawozdania z nadzoru za rok 2017/18 

Przedstawienie Planu Pracy Szkoły na rok 2018/2019  

dyrekcja 



godz. 17:00 sala 208 

 

15. 

 

do 28.09.2018 r. 

           Zbadanie diagnozy środowiska uczniów- ( sytuacja 

dydaktyczno – wychowawcza uczniów w roku szkolnym 

2018/2019)  -  PILNE 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

16. na bieżąco ! 

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów  

– składanie na piśmie przez pedagogów comiesięcznego 

sprawozdania do  dyrektora szkoły. 

wychowawcy, 

pedagog 

 

17. 28.09.2018r. 

                         Złożenie w sekretariacie: 

- klasowych programów wychowawczych i tematów godzin 

wychowawczych.  

Zatwierdzenie Programu Wychowawczego - 

 Profilaktycznego  na rok szkolny 2018/2019 - zebranie rady 

Pedagogicznej 28.09.2018r. sala 208  

wychowawcy 

18. do 28.09.2018r. 
           Zebranie legitymacji szkolnych  

               i podstemplowanie w sekretariacie 

wychowawcy! 

gospodarz klasy 

19. 03.10.2018r. 
Zebranie Rady Pedagogicznej godz.15.40 –  

szkolenie  z zakresu pierwszej pomocy medycznej  
dyrekcja 

 

20. 

   03.10.2018r. 

   04.10.2018r. 

Dzień otwarty dla rodziców kl. 0 – 3 godz. 17.30 

       Dzień otwarty dla rodziców kl. 4 – 8 godz. 17.00 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

 

 

21. 

    

    12.10.2018r. 

                           

                      Apele z okazji  Dnia Edukacji  

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

22.     15.10.2018r. 

          

                   Ślubowanie klas I  godz. 08:30 

         

 

23. 07.11.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej godz.15.40 dyrekcja 

24. 
07.11.2018r. 

08.11.2018r. 

       Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.30 

       Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.00 

wychowawcy, 

nauczyciele klas 

25. do 30.11.2018r. 
Napisanie wniosków na realizację projektów w  ramach 

Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

nauczyciele 

 

26. 12.12.2018r. 
Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 12.30 – sala 202 

– zatwierdzenie budżetu szkoły 
dyrekcja 

27. 

12.12.2018r. 

      0 – III 
Zebrania obowiązkowe rodziców klas 0- VIII 

informacja  

o zagrożeniach, przedstawienie proponowanych ocen 

zachowania i ocen z przedmiotów – I okres godz. 17.00 

wychowawcy, 

nauczyciele, 13.12.2018r. 

    IV – VIII 

28. 

 

20.12.2018r. 

  godz. 14.30  

 

            Wigilia pracowników szkoły i emerytów dyrekcja, nauczyciele 



29. 

 

21.12.2018r. 

 

             Wigilia szkolna 

 

         dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy, 

rodzice 

30. 
24.12.18 -

01.01.2019r. 
Zimowa przerwa świą teczna 

wychowawcy, 

nauczyciele 

31. 15.01.2019r. 

Zebranie zespołu klasyfikacyjnego kl. 0 – III  

analiza trudności wychowawczych i podjętych działań. 

godz.  9.00 – II zmiana 

godz. 13.00 – I zmiana. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

32. 16.01.2019r. 

Zebranie zespołu klasyfikacyjnego kl. IV – VII 

analiza trudności wychowawczych i podjętych działań. 

                                       …………………. 

                     Zebranie zespołu „Klasa na medal” 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

 

33. 

 

17.01.2019r. 

 

Termin oddania arkuszy klasyfikacyjnych  
i sprawozdań 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści, 

 

34. 

 

 

   21.01.2019r. 

 

Zebranie Rady Pedagogicznej  godz.12.55 sala 202 

zatwierdzenie klasyfikacji 

 

dyrekcja, 

      wychowawcy, 

nauczyciele 

 

35.     21.01.2019r.                       Rozpoczęcie II okresu 

 

 

36.    23.01.2019r. 

               Zebranie Rady Pedagogicznej   godz. 15.40    

Podsumowanie I okresu:.  

- wyniki klasyfikacji w I okresie,  

-  ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w I 

okresie, 

-  przedstawienie sprawozdań z działalności agend, 

 

 

dyrekcja, 

 

37. 23.01.2019r. 

 Zebranie z rodzicami klas 0 - 8 – podsumowanie I okresu 

Klasy 0- 3 godz. 17:30 

                                Klasy 4- 8 godz. 18:30  

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

38. 

 

   23.01.2019r. 

 

Opracowanie indywidualnych planów pracy dla  uczniów 

którzy otrzymali oceny niedostateczne za I okres - zapoznanie 

z nimi uczniów i rodziców 

- złożenie  w/w dokumentów w sekretariacie 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 



39. 
28.01 – 

- 10.02.2019r. 
                 

                                         Ferie zimowe 
 

 

 

40. 
06.03.2019r. 

07.03.2019r. 

Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.00 

Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.00 

         dyrekcja, 

       nauczyciele 

41. 07.03.2019r. 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 0 i I – którzy 

rozpoczną naukę w roku szkolnym 20192020   

(godz. 17.30) 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

42. 

15,16,17. 

kwietnia 2018r.  

godz. 9:00 

dodatkowy 

termin 3,4,5 

czerwca 2018r. 

godz. 11:00 

Egzamin ósmoklasisty 
dyrekcja, 

nauczyciele 

43. 
marzec/kwiecień 

2019r. 
Rekolekcje wielkopostne 

 

44. 
18.04 - 23.04.  

2019r. 

 

 
                  Wiosenna przerwa świąteczna  

 

 

45.  03.04.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.40 
dyrekcja, 

nauczyciele 

46. 
   03.04.2019r. 

   04.04.2019r. 

Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.30 

Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.00 

        dyrekcja  

      nauczyciele,        

      wychowawcy 

47. 

 

08.05.2019r. 

      0 – III     

      

          Zebranie obowiązkowe z rodzicami klas 0 - 8, 

 informacja  o proponowanych ocenach z przedmiotów  

              i zachowania, informacja o zagrożeniach.  

           

                   

  

        dyrekcja, 

       nauczyciele,        

      wychowawcy    09.05.2019r.        

    IV – VIII  

48.       Czerwiec 

           

            Test kompetencji do klasy dwujęzycznej 

 

 

p. Tłoczek 



49. 
    05.06.2019r. 

    06.06.2019r. 

         Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.00 

 Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.00 

        dyrekcja, 

       nauczyciele,        

     wychowawcy 

50. 07.06.2019r. 

Złożenie przez wychowawców do sekretariatu informacji 

na temat liczby uczniów wzorowych na koniec roku 

szkolnego.  

  Zebranie komisji ds. stypendium za wyniki w nauce. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagodzy, 

        psycholog 

51. 

08.06.2019r 

godz. 10.00 - 

12.00 

OTWARTA SOBOTA 

dla uczniów i rodziców  klas „0”  i „I” 

w roku szkolnym 2019/2020 

dyrekcja, 

wychowawcy klas 

52. 11.06.2019r. 

Zebranie zespołu klasyfikacyjnego kl. 0 – III 

godz.9.00 i 13.30. 

- złożenie sprawozdań 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

53.    12.06.2019r. 

Zebranie zespołu klasyfikacyjnego kl. IV- VIII 

----------------- 

- złożenie sprawozdań 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

54. 

 

19.06.2019r. 

 

Zatwierdzenie wyników rocznej klasyfikacji  

godz. 12.55 – sala 202 
dyrekcja, 

55.    19.06.2019r. 

      Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych 

  - godz. 10.00 

 

wychowawcy 

oddziału 

przedszkolnego 

56.    19.06.2019r. 

       

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych 

  - godz. 17.00 

Bal ósmoklasistów 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

57. 21.06.2019r. 

   Zakończenie roku szkolnego 2018/2019:  

                          - klasy I - II        godz. 8.00 

                          - klasy III - IV   godz. 9.30 

                          - klasy V- VIII    godz. 11.00 

tego dnia pracują:  

 oddziały przedszkolne , świetlica i stołówka 

        samorząd      

          szkolny, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

wych. świetlicy, 

58. 

02.11.2018r. 

15.10.2019r. 

31.10.2019r. 

02.05.2019r. 

 

3 dni egzamin 

1 dzień test 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 
 

59. 

  19.11 2018r. 

    19.02.2019r. 

 21.05.2019r. 

Terminy oddania arkuszy samooceny: nauczyciele 

60. 
24.06.2019r. 

godz. 9.00 

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

dyrekcja, 

pedagog, 



Sprawozdanie zespołów ds. ewaluacji 

Świetlica, biblioteka, specjaliści, zespoły przedmiotowe, 

pozostałe agendy 

nauczyciele 

25.06.2019r. 

godz. 9.00 

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

klasy 4-8 

 

26.06.2019r. 

godz. 9.00 

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

klasy 0-3 

 

61. 

28,29.30. 

08.2019r. 

    godz. 10.00 

Posiedzenie rady pedagogicznej na rok szkolny 2019/2020 dyrekcja 

 

 

 


