Roczny plan pracy ZSO nr 2 w tym: podział roku szkolnego na okresy, kalendarz zebrań
rady pedagogicznej, spotkań z rodzicami i uroczystości szkolnych, dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2018/2019.

a) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
- 02 listopada 2018 r. , (piątek)
- 21 grudnia 2018 r. , Dzień Patrona Szkoły (piątek)
- 15 kwietnia 2019 r. , egzamin ósmoklasisty (poniedziałek)
- 16 kwietnia 2019 r. , egzamin ósmoklasisty (wtorek)
- 17 kwietnia 2019 r. , egzamin ósmoklasisty (środa)
- 2 maja 2019 r. (czwartek)
Razem 6 z 8 dni.

b) Podział roku szkolnego 2018/2019 na okresy:
-I okres roku szkolnego 2018/2019 – od 3.09.2018r. do 18.01.2019r. (18 tygodni)
-II okres roku szkolnego 2018/2019- od 21.01.2019r. do 21.06.2019r. (18 tygodni)

c) Kalendarz roku szkolnego ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza:
1. 3.09.2018r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uczniów SP 6 i PG 5; godz. 9.00. SU
2. 18.09.2018r.(wtorek) Rada Pedagogiczna.
Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.
3. 20.09.2018r. (czwartek) Spotkania wychowawców z rodzicami.
1. Informacja o:
a. wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych,

d. sposobie informowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych

śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2. Przypomnienie warunków i formy dostosowania egzaminów zewnętrznych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.(dotyczy klas ósmych i trzecich gimnazjum)
3. Przeprowadzenie wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców Szkoły.
4. Ustalenie działań w ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktyki.
4. 15.10.2017r.(poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Organizacja uroczystości SU + część artystyczna klasy ósme SP
5. 9.11.2018r. (piątek) Akademia z okazji Święta Niepodległości.
Organizacja uroczystości SU + część artystyczna klasy siódme SP
6. 2.10.2018r.(czwartek) Ślubowanie uczniów klas pierwszych rozpoczynających etap I edukacyjny,
Organizacja uroczystości SU + część artystyczna wychowawcy klas pierwszych.
7. 21.11.2018r.(środa) Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje
z nauczycielami.
8. Listopad/grudzień. Próbny egzamin dla klas III PG i VIII SP
9. 21.12.2018r. (piątek) Dzień Patrona – akademia. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Organizacja
akademii klasy piąte SP 6.
10. 23.12 – 31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna.
11.. 18.01.2019r. (piątek) Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.
12. 21.01.2019r. (poniedziałek) Spotkania rodziców z wychowawcami. Wyniki klasyfikacji
śródrocznej. Przedstawienie wyników egzaminów próbnych.
13. 11.02 – 24.02.2019r. Ferie zimowe
14. 28.03.2019r. (czwartek) Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z
nauczycielami. Omówienie sytuacji dydaktycznej na miesiąc przed egzaminami zewnętrznymi.
15. 18 – 23 IV. 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna.
16. Egzamin gimnazjalny.
– 10.04.2019r. – część humanistyczna

– 11.04.2019r. – część matematyczno-przyrodnicza
– 12.04.2019r. – język obcy nowożytny
Egzamin ósmoklasisty.
– 15.04.2019r. – język polski
– 16.04.2019r. – matematyka
– 17.04.2019r. – język obcy nowożytny
17. 29.04.2019r. (poniedziałek) Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Organizacja akademii klasy szóste SP.
18. 2.05.2019. Dzień Flagi RP. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
19. 20.05.2019r. (poniedziałek) Spotkania wychowawców z rodzicami. Informacja o przewidywanych
rocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Ocena
działań dydaktyczno – wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym
2018/2019.Indywidualne konsultacje z nauczycielami. \
19.a. - 6.06.2019r. (czwartek) -Termin wystawienia WSZYSTKICH ocen proponowanych z przedmiotów oraz zachowania
-Zebrania z rodzicami: Spotkania wychowawców z rodzicami. Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach z
przedmiotów oraz ocenach zachowania. Ocena działań dydaktyczno – wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w roku
szkolnym 2018/2019.
-godz.16.00 klasy 0-III
-godz.16.30 klasy IV-VIII SP6 i III PG5

20. 13.06.2019r. (czwartek) Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.
Podsumowanie działań w obszarach jej pracy.
21. 17.06.2018r. (poniedziałek) Dzień Sportu Szkolnego.
22. 19.06.2019r. (środa) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Klasy 0-III godz.9.00
Klasy IV-VIII SP6 i III PG5 godz.10.00
Odpowiedzialny SU.
23. Poprawkowe egzaminy maturalne:
– 20.08.2019r. część pisemna
24. 26.08-30.08.2019r. Egzaminy poprawkowe w SP 6 i PG 5. Wszyscy w pracy.
25. 29.08.2019 (czwartek) Rada pedagogiczna

