Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida
w Olsztynie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Data
3 września 2018
godz. 12.00
11 września 2018
godz. 17.00 – 18.00

Wydarzenie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – aula szkolna.
Zebrania z rodzicami:
17.00- spotkanie rodziców z wychowawcami klas - sale
dydaktyczne (przypomnienie zapisów statutowych, w tym
zasad oceniania, przedstawienie kalendarza szkolnego, zebranie
deklaracji udziału w wdż, religii, etyce, wyboru przedstawicieli
rodziców do RR, w klasach trzecich gimnazjum informacje na
temat egzaminu gimnazjalnego)
17.45 – spotkanie przedstawicieli rodziców wybranych do Rady
Rodziców – sala 103.

18 września 2018

Posiedzenie rady pedagogicznej.

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy.

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSO 4.

13 listopada 2018

Posiedzenie rady pedagogicznej.

4 grudnia 2018
godz. 16.30 – 17.30

Zebrania z rodzicami. W klasie III Liceum - przedstawienie
propozycji ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania.

14 grudnia 2018
(do godz. 12.00)

Wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania
w klasie III Liceum.

18 grudnia 2018

Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja uczniów
klasy III Liceum za I półrocze.

23 – 31 grudnia 2018
8 stycznia 2019
godz. 16.30 – 17.30
11 stycznia 2019
(do godz. 12.00)
15 stycznia 2019
21 stycznia 2019 –
3 lutego 2019

Zimowa przerwa świąteczna.
Zebrania z rodzicami – przedstawienie propozycji ocen
śródrocznych z przedmiotów i zachowania.
Wystawienie ocen śródrocznych.
Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja uczniów
za I półrocze.
Ferie zimowe.
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5 lutego 2019
12 marca 2019
godz. 16.30 – 17.30
18 – 23 kwietnia 2019

Posiedzenie rady pedagogicznej.
Zebrania z rodzicami – przedstawienie osiągnięć i postępów
uczniów.
Wiosenna przerwa świąteczna.

17 kwietnia 2019
(do godz. 12.00).

Wystawienie ocen rocznych w klasie III Liceum.

24 kwietnia 2019

Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klasy
III Liceum.

10, 11, 12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019
godz. 12.00

Egzamin gimnazjalny. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w VIII Liceum.
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla
uczniów klasy III Liceum.

1 maja 2019

Święto Pracy – dzień wolny od pracy.

2 maja 2019

Dzień Flagi RP - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
w ZSO Nr 4.

3 maja 2019

Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od pracy.

6, 7, 8 maja 2019

4 czerwca 2019
godz. 16.30 – 17.30
14 czerwca 2019 (do
godz. 12.00)
18 czerwca 2019

Egzaminy maturalne pisemne. Dni wolne od zajęć
dydaktycznych w Gimnazjum nr 8.
Zebrania z rodzicami - przedstawienie propozycji ocen
rocznych z przedmiotów i zachowania
Wystawienie ocen rocznych.
Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja i promocja
uczniów.

21 czerwca 2019
godz. 9.00

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2019
godz. 10.00

Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny.
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