TERMINARZ SZKOLNY
w Szkole Podstawowej im Zjednoczonej Europy w Zagórzycy
na rok szkolny 2018/2019

I OKRES
I okres trwa od 03.09.2018r. do 31.01.2019 r. Przerwa świąteczna od 23.12.2018 r do 31.12.2018r.
Próbny sprawdzian dla klasy siódmej i egzamin dla drugiej gimnazjum maj 2019r.
Próbny egzamin dla klasy ósmej szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum – listopad - grudzień 2018r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się dnia 25.01.2019 r.
Informowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: do 13.12.2018r. Informowanie uczniów
o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych do 18.01.2019r.
Zebrania rodziców z wychowawcą: 20.09.2018 r., 13.12.2018r. (informowanie o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych); 24.01.2019 r. (informowanie o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I okres).
Ferie zimowe 11 lutego 2019- 24 lutego 2019 r.

II OKRES
II okres trwa od 01.02.2019r. do 21.06.2019 r. Przerwa wielkanocna od 18.04.2019r. do 23.04.2019 r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się dnia 14.06.2019r. Informowanie uczniów o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych: do 14.05.2019r. Informowanie uczniów o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych do
07.06.2019r.
Zebrania Rodziców z wychowawcą: 16.05.2019r. (poświęcone m.in. poinformowaniu rodziców
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych); 13.06.2019r. - wywiadówka roczna (informowanie o
ustalonych ocenach klasyfikacyjnych). Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne lub sprawdziany w dniu
17.06.2019r. do godz. 1200 .
Dni Otwartej Szkoły – dyżury wszystkich nauczycieli – 18.10.2018 r, 22.11.2018r, 21.03.2019 r, w
godzinach od 15.00 do 17.00
Zebrania zwołuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami zespołu klasowego, także na wniosek Rodziców.
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
EGZAMINY GIMNAZJALNE: 10.04.2019r. godz. 900 – część humanistyczna historia i WOS (środa)
godz. 1100 – część humanistyczna j. polski (środa)
11.04.2019r. godz 900 - część przyrodnicza (czwartek)
godz 1100 - część matematyczno (czwartek)
12.04.2019 r. godz. 900 – język obcy nowożytny poziom podstawowy. (piątek)
godz. 1100 – język obcy nowożytny poziom rozszerzony. (piątek)

Telefon szkoły: 059 8113 421.
Treść Szkolnego Systemu Oceniania jest do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej
stronie WWW: http://zszagorzyca.pl/ W bibliotece znajdują się też szczegółowe wymagania
z poszczególnych przedmiotów; są one do wglądu dla uczniów i rodziców. Wersję
elektroniczną tych dokumentów oraz statutu i regulaminu szkoły można pobrać w bibliotece.
Zapraszamy do korzystania z pomocy logopedy i psychologa – logopeda i psycholog
przyjmują w pokoju na piętrze. Psycholog przyjmuje w poniedziałki od godz 11.30 do 15.30.
Dyrektor szkoły

Robert Nowak

