
Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019 

3 września 2018 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. 

 

6 września 2018 r. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I. 

 

19 września 2018 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas II – III. 

 

20 września 2018 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII. 

 

15 października 2018 r. Ślubowanie uczniów klas I – pasowanie na ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Mławie. 

 

14 listopada 2018 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas I – III. 

 Omówienie wyników nauczania. 

 Zapoznanie z sytuacją wychowawczą w klasach. 

 

15 listopada 2018 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII. 

 Omówienie wyników nauczania. 

 Zapoznanie z sytuacją wychowawczą w klasach. 

 

13 grudnia 2018 r.  Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami 

(konsultacje).  

 

23 – 31 grudnia 2018 r.  Zimowa przerwa świąteczna. 

 

do 22 grudnia 2018 r. Wystawienie proponowanych ocen na I półrocze                              

z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. 

 

do 19 stycznia 2019 r. Wystawienie śródrocznych ocen z poszczególnych 

przedmiotów oraz zachowania. 

 

24 stycznia 2019 r. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

 

28 stycznia  - 10 lutego 

2019 r. 

Ferie zimowe. 

12 luty 2019 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas I – III. 

 Omówienie wyników nauczania. 

 Zapoznanie z sytuacją wychowawczą w klasach. 

 

 



13 luty 2019 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII. 

 Omówienie wyników nauczania. 

 Zapoznanie z sytuacją wychowawczą w klasach. 

 

10 kwietnia 2019 r. Zebranie z rodzicami uczniów klas I – III. 

 Omówienie wyników nauczania. 

 Zapoznanie z sytuacją wychowawczą w klasach. 

 

11 kwietnia 2019 r.  Zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII.  

 Omówienie wyników nauczania. 

 Zapoznanie z sytuacją wychowawczą w klasach. 

 

15,16,17 kwietnia 2019 r.  Egzamin ósmoklasisty.  

 

18 – 23 kwietnia 2019 r.  Wiosenna przerwa świąteczna.  

 

do 14 maja 2019 r. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych na 

koniec roku szkolnego.  

 

23 maja 2019 r.  Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami 

(konsultacje). 

 

do 29 maja 2019 r.  Wystawienie proponowanych ocen rocznych                              

z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. 

 

do 8 czerwca 2019 r. Wystawienie ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 

oraz zachowania. 

 

13 czerwca 2019 r.  Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

 

21 czerwca 2019 r.  Zakończenie roku szkolnego.  

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych : 

 2 listopada 2018 r. (piątek), 

 29,30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek), 

 2 maja 2019 r. (czwartek). 


