Załącznik do planu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej
im. Tony Halika w Osówce
Kalendarium roku szkolnego 2018/2019
1./03.09.2018 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2./20.09.2018 r.- Szkolna Akcja Sprzątania Świata (czwartek od godz. 8.0011.30 (kl. 0 – IV na terenie Osówki i przy szkole) natomiast kl. V - VIII od godz.
8.00-12.30 w terenie - wyjazdowo),
3. Misje Święte w Parafii Czernikowo – Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych dla dzieci, pod opieką katechetów i rodziców uczestniczą w
mszach świętych i spowiedzi w kościele parafialnym w Czernikowie.
4/ 05.10.2018 r.- Dyskoteka z Okazji ,,Dnia Chłopca” kl. IV - VIII (pt; od
godz.12.20-14.00) – opiekun samorządu uczniowskiego p. Beata Gręźlikowska

6. /12.10.2018 r. – Uroczysty Apel z Okazji Dnia Edukacji Narodowej i Święta
Patrona Szkoły –Tony Halika” (czwartek; od godz.11.35-12.20)
- część artystyczna z Okazji Dnia Nauczyciela i Święta Patrona Szkoły
(p. Grężlikowska, Jarzec, Stawicka),
Od godz. 15.00 Część oficjalna - uhonorowanie nauczycieli, wręczenie nagród
dyrektora szkoły, spotkanie nieoficjalne
7./ 17.10.2017 r. (środa) – Uroczyste Ślubowanie kl. I
(8.40-10.20) p. Anna Strzelecka
Klasa 0 – III + pocz. sztandarowy, godz. 8.00 – 9.00
8./ 19.10.2018 r. – Ostateczny termin przekazania składek na ubezpieczenie
dzieci na terenie szkoły.
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9/ 21.10.2018 r. – Wybory samorządowe na Terenie Polski w związku z
powyższym sala nr 5(kl. I), 6 (pokój techniczny n-li kl. 0-III) i stołówka szkolna w
dniu 22.10. 2018 r. (poniedziałek) wyłączone z zadań realizowanych w ciągu
roku szkolnego,
10./ 01.11.2018 r. (czwartek) – Dzień Wszystkich Świętych,
11./ 02.11.2018 r.(piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego w
uzgodnieniu z organem prowadzącym – Gminą Czernikowo (dyżur
nauczycielski),
12./ 09.11.2018 r. - Uroczysty Apel z Okazji 100-lecia ,,Narodowego Święta
Niepodległości” (piątek; godz. 11.00-12.00) część artystyczna (nauczyciele
języka polskiego p. Krystyna Szymaniak i Katarzyna Sivickis, Malinowska i
Podkowska - Fehlau)
11./ 5-6.12.2018 r. – ,,Kiermasz Bożonarodzeniowy”
12/ 21 grudnia 2018 Wigilia ogólnoszkolna
13./ Zimowa przerwa świąteczna przypada od 22 grudnia 2018 r. (sobota)
- 1 stycznia 2019 r. (wtorek).
14./ Święto Trzech Króli przypada w tym roku w niedzielę 06.01.2019 r.,
15./ 11.01.2019 r.(piątek) ,, ,,Bal karnawałowy dla dzieci - Choinka szkolna””.
od godz. 9.00-13.30, orkiestra „Piotr i Paweł”
16./ W pierwszym terminie w okresie 14.01.2019 r.-27 stycznia 2019 r. na ferie
zimowe w województwach: kujawsko - pomorskim, lubuskim, małopolskim,
świętokrzyskim, wielkopolskim.
17./ 31.01.2019 r. (czwartek) o godz. 14.15 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej za I półrocze 2018\2019
18./ 14 luty 2019 Walentynki
19./ 02 marzec 2019 Bal Karnawałowy (remiza) 180 zł od pary
20./ 09 marzec 2019 Dzień Kobiet
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21./ 10 – 12. marzec Kiermasz Wielkanocny
22./ Egzamin Ósmoklasisty z j. polskiego 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
godz.9.00
23./ Egzamin Ósmoklasisty z matematyki 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
godz.9.00
24./ Egzamin Ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego 17 kwietnia 2019 r.
(środa) godz.9.00
25./ Wiosenna przerwa świąteczna w dniach od 18 kwietnia (czwartek) –
do 23 kwietnia 2019 r. (wtorek).
26./ 30 kwietnia 2019r. Uroczysty Apel z Okazji „Rocznicy Konstytucji 3 maja”
(godz. 8.40-9.25) część artystyczna (nauczyciele kl. I-III p. Anna Strzelecka i
Katarzyna Kowalska, Małgorzata Kwiatkowska)
27./ 1 maja 2019 r.,, Święto pracy” (środa) – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych.
28./2 maja 2019 r.,, Święto flagi”(czwartek) – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o organizacji
roku szkolnego w uzgodnieniu z organem prowadzącym – Gminą Czernikowo.
(dyżur nauczycielski).
29./3 maja 2019 r. ,,Rocznica Konstytucji 3 maja”(piątek) – dzień wolny od
zajęć dydaktycznych.
30./01.06.2019 r.(sobota) ,,Dzień Dziecka w szkole” – organizowany
przez Radę Rodziców, z podziałem na grupy wiekowe kl. 0-IV-V- VIII
(termin do uzgodnienia z Radą Rodziców i organem prowadzącym szkołę)
31./ 14.06.2019 r. Bierzmowanie
32./17.06.2019 r.(poniedziałek) godz. 15.00 Klasyfikacyjne posiedzenie rady
pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2018/2019
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33./19.06.2019 r.(środa) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego w
uzgodnieniu
z
organem
prowadzącym
–
Gminą
Czernikowo.
(dyżur nauczycielski), godz. 15.00 Uroczyste pożegnanie kl. VIII
34./20 czerwca 2019 r. ,,Boże Ciało” (czwartek) - dzień wolny od zajęć
dydaktycznych.
35./ Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 21 czerwca
2019 r.(piątek) o godz.7.45,
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