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03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych)
 godz. 09:00 Msza święta
 godz. 10:00-11:30 Rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej. Spotkanie wychowawców z klasami.
04.09.2018
 godz. 17:00 - spotkanie wspólne rodziców klas IV z nauczycielami przedmiotów,
 godz. 17:30 - zebrania z wychowawcami w klasach, godz18.30 spotkanie Trójek Klasowych, wybór przedstawicieli Rady
Rodziców
Odbiór podręczników od 04.09.2018 - klasy 4-8 i 3g odbierają podręczniki w bibliotece szkolnej razem z nauczycielem
danego przedmiotu na jego lekcji. Podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy klas
22.09.2018 (sobota) Piknik szkolny
12.10.2018 Dzień Nauczyciela. Klasy I szkoły podstawowej mają uroczystość ślubowania.
01.11.2018 Wszystkich Świętych – dzień wolny
02.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
13.11.2018 Rada pedagogiczna (wtorek)
24.11.2018 Koderek
20.12.2018 Wigilia szkolna. Wszystkie lekcje trwają do godz. 13:00, nie ma zajęć dodatkowych, prosimy również o odebranie
dzieci ze świetlicy do godz. 13:00, 18:00 Jasełka w sali gimnastycznej potem spotkanie przy stole wigilijnym.
24.12-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2019 Nowy Rok, dzień wolny
08.01.2019 (wtorek) Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
15.01.2019 (wtorek) Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie ocen śródrocznych
16.01.2019 Początek II semestru
28.01-10.02.2019 Ferie zimowe
03.2019 Zawody w Pływaniu o Puchar Dyrektora
02.04.2018 Rada pedagogiczna (wtorek)
10-12.04.2019 Egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 Egzamin ośmioklasisty
18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2019 Święto Pracy
02.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
03.05.2019 Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny
30.04.2019 Poinformowanie ucznia i jego rodzica o przewidywanych ocenach rocznych
28.05.2019 Wystawianie ocen przewidywanych rocznych (do godz. 14:00)
29-31.05.2019 Składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania wyższej
oceny niż przewidywana
03-05.06.2019 Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności
17.06.2019 Rada klasyfikacyjna – zatwierdzenie ocen rocznych
10-14.06.2019 Zielona szkoła
18.06.2019 godz. 9:20 Msza kończąca rok szkolny, Dzień Patrona
19.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas

Zebrania i dni otwarte
 04.09.2018 godz. 17:00 Spotkanie wspólne rodziców klas IV z nauczycielami przedmiotów,
 godz. 17:30 Zebrania z wychowawcami w klasach
 godz. 18:30 Spotkanie Trójek Klasowych, wybór przedstawicieli Rady Rodziców
 09.10.2018 od godz. 16:30 Dzień otwarty
 13.11.2018 od godz. 16:30 Dzień otwarty
 11.12.2018 od godz. 16:30 Dzień otwarty
 15.01.2019 Zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji ocen śródrocznych
 05.03.2019 od godz. 16:30 Dzień otwarty
 02.04.2019 od godz. 16:30 Dzień otwarty
 07.05.2019 od godz. 16:30 Dzień otwarty
 18.06.2019 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej.

