Kalendarz na rok szkolny 2018/2019
w Katolickiej Szkole Podstawowej nr 109 Fundacji Na Rzecz Rodziny im. Świętej Rodziny w Warszawie
Lp.
1

Informacja o głównych wydarzeniach szkolnych
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

2
3
4

5
6
7
8
9
10

Msza Święta w pierwszy piątek miesiąca
Rada Pedagogiczna przyjmująca roczne plany pracy
Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami.
Omówienie: ochrona danych osobowych, plany
wychowawczo – profilaktyczne, deklaracje opieki
psychologiczno – pedagogicznej. Sprawy
organizacyjne.
Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)
Przekazanie rodzicom kl. VIII informacji o egzaminie
ósmoklasisty.
Msza Święta w pierwszy piątek miesiąca
Egzaminy próbne w klasie ósmej
Wybory do szkolnego SU

Szkolne obchody Święta Edukacji Narodowej.
Poświęcenie Sztandaru Szkoły.

11

12
13

Szkolny bieg dla Niepodległej. Szkolne spotkanie
integracyjne.

15

Bal Świętych
Spotkania indywidualne wychowawców klas I-III
z rodzicami, według ustalonego grafiku.
Dyżur nauczycieli w klasach IV- VIII zgodnie
z zapisami rodziców w grafiku
Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)
Konkurs plastyczny – 100 lat niepodległości

16

Konkurs historyczny – 100 lat niepodległości

14

17
Szkolne obchody Święta Niepodległości
Udział w ogólnopolskim odśpiewaniu Mazurka
Dąbrowskiego godz. 11.11
Konkurs pieśni patriotycznych – 100 lat
niepodległości
18

Egzaminy próbne w klasie ósmej

19

Organizacyjna Rada Pedagogiczna

20

Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)

21
Dyżur nauczycieli uczących w klasach IV-VIII
Według zapisów rodziców w grafiku dyżurów
22

Konkurs literacki – 100 lat polskiej niepodległości

Daty
03.09.2018r.
godz. 9.00 (Msza Święta w Kaplicy
UKSW i spotkania w szkole)
07.09.2018r.
godz. 9.00
13.09.2018r.
godz. 15.45
20.09.2018r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – zebrania w klasach IV VIII
22.09.2018r.
godz. 10.30
27.09.2018r.
godz. 18.00 – 18.45
05.10.2018r.
godz. 9.00
j. polski, matematyka, j. angielski
(tydzień od 15-19.10.2018r.)
26.10. 2018r.
12.10.2018r.
Uroczyste posiedzenie Rady
Pedagogicznej
godz. 12.00
godz. 17.00 – 18.30
Msza Święta i uroczystości w Kaplicy
UKSW: Poświęcenie sztandaru szkoły,
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
13.10.2018r.
godz. 11.00. Polanka w Lasku
Młocińskim
godz. 11.00 – 14.00
30.10.2018r.
25.10.2018r.
godz. 15.30 – 18.00 klasy I – III
godz. 17.30 – 20.00 dyżur nauczycieli
klas IV – VIII
27.10.2018r.
godz. 10.30
listopad 2019r.
listopad 2019
09.11.2018r.
Szkolny dzień patriotyczny w godz.
9.00 – 12.20
godz. 16.00 Msza Święta w intencji
Ojczyzny (Kaplica UKSW)
Koncert pieśni patriotycznych – chór
szkolny
j. polski, matematyka, j. angielski
(tydzień od 19-23.11.2018r.)
20.11.2018r.
godz. 16.00 – 17.30
24.11.2018r.
godz. 10.30
29.11.2018r.
godz. 17.00 – 19.00

Uwagi, organizatorzy
Społeczność szkoły

Społeczność szkolna
Rada Pedagogiczna

Dyrekcja, wychowawcy

p. A. Ardanowska i wychowawcy kl. II
Dyrekcja
Społeczność szkolna
Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów
Opiekunowie SU, wychowawcy

Społeczność szkolna

Społeczność szkolna
Wychowawcy kl. I - III
Nauczyciele, Wychowawcy
p. A. Ardanowska i wychowawcy kl. II
p. J. Kubicz
p. P. Kowalczyk

Społeczność szkolna
p. P. Kowalczyk
komitet organizacyjny

Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów
Dyrekcja, nauczyciele
p. A. Ardanowska i wychowawcy kl. II
Nauczyciele

godziny dyżurów mogą być
w wyjątkowych przypadkach inne

grudzień 2018r.

p. M. Kolańska

23

06.12.2017r.

Wychowawcy i uczniowie klas I – III,
Dyrekcja, SU.

Mikołajki szkolne
24

Rekolekcje adwentowe i Msza Święta w pierwszy
piątek miesiąca

07.12.2018r.
godz. 9.00

Społeczność szkolna

25

Msza Święta i rodzinny adwentowy dzień skupienia

9.12.2018r.
godz. 15.00

p. A. Ardanowska i nauczyciele

26

Msza Święta roratnia (Kaplica UKSW)

14.12.2018r.
godz. 8.15

społeczność szkolna

27

Nauczyciele i wychowawcy wpisują ołówkiem
w dzienniku zagrożenia stopniami niedostatecznymi
i nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami
śródrocznymi. Zagrożenia wpisywane są także
w szkolnym dzienniczku internetowym
Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)

28
29

Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami.
Omówienie spraw wychowawczych i edukacyjnych
w związku z klasyfikacją śródroczną. Inne sprawy
wychowawcze.
30
Jasełka szkolne, wspólne kolędowanie z chórem
szkolnym, spotkanie opłatkowe

31

Msza Święta roratnia (Kaplica UKSW)

32
33

Zimowa przerwa świąteczna

34
35

Orszaku Trzech Króli
Nauczyciele oraz wychowawcy wpisują ołówkiem
w dzienniku każdemu uczniowi proponowaną
śródroczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotów
i zachowania. Wpisanie propozycji w szkolnym
dzienniczku internetowym.
Nauczyciele i wychowawcy wpisują długopisem
w dzienniku śródroczne oceny klasyfikacyjne
z przedmiotów i zachowania. Wpisanie ocen
w szkolnym dzienniczku internetowym.
Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)

36

37
38
39

40
41
42

43
44

45

Msza Święta w pierwszy piątek miesiąca

Szkolne obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka
Rada Pedagogiczna przyjmująca i zatwierdzająca
wyniki klasyfikacji śródrocznej
Egzaminy próbne w klasie ósmej
Ferie zimowe

14.12.2018r.
Wychowawcy, nauczyciele

15.12.2018r.
godz. 10.30
13.12.2018r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – 19.15 – zebrania
w klasach IV - VIII
20.12.2018r.
godz. 16.00, jasełka w Kaplicy UKSW,
spotkanie opłatkowe w szkole
godz. 17.00 – 19.00

21.12.2018r.
godz. 8.15
22.12.2018r. – 01.01.2019r.
04.01.2019r.
godz. 9.00
06.01.2019r.

p. A. Ardanowska i wychowawca
klasy II

Dyrekcja, wychowawcy

Społeczność szkolna
Komitet organizacyjny

społeczność szkolna

Społeczność szkolna

11.01.2019r.

Wychowawcy, nauczyciele

18.01.2019r.

Wychowawcy, nauczyciele

19.01.2019r.
godz. 10.30

p. A. Ardanowska i wychowawcy kl. II

23.01.2019r
24.01.2019r.
godz. 15.45
j. polski, matematyka, j. angielski
(tydzień od 21-25.01.2019r.)
28.01.2019r – 10.02.2019r.

Wychowawcy i uczniowie kl. I – III

Rada Pedagogiczna
Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów

Rada Pedagogiczna podsumowująca pierwsze
półrocze

12.02.2019r.
godz. 15.15

Rada Pedagogiczna

Apele podsumowujące pracę semestralną w klasach
IV – VIII oraz w klasach I - III
Zabawa karnawałowa przygotowana przez uczniów
kl. IV-VIII dla uczniów kl. I - III

13.02.2019r.

Dyrekcja

Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami.
Podsumowanie półrocznej pracy. Wskazania do
pracy w drugim półroczu.

20.02.2019r.
10.00 – 12.00
(podział na dwie grupy klas)
22.02.2019r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli

Samorząd Uczniowski

Dyrekcja, wychowawcy

46
47
48
49
50
51
52

Egzaminy próbne w klasie ósmej
Msza Święta w pierwszy piątek miesiąca
Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)
Msza Święta w Środę Popielcową
Szkolny bal karnawałowy
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

godz. 18.30 – 19.15 – zebrania
w klasach IV - VIII
j. polski, matematyka, j. angielski
(tydzień od 25-28.02.2019r.)
01.03.2019r.
godz. 9.00
02.03.2019r.
godz. 10.30
06.03.2019r.
godz. 9.00
23.02.2019r.
marzec 2019r.

Egzaminy próbne w klasie ósmej

j. polski, matematyka, j. angielski
(tydzień od 18-22.03.2019r.)

Szkolne rekolekcje wielkopostne

14.03.2019r.
godz. 9.00

53

54

55

Szkolne rekolekcje wielkopostne

Msza Święta i rodzinny adwentowy dzień skupienia

15.03.2019r.
godz. 9.00
17.03.2019r.
godz. 15.00

56
Szkolny Festiwal Talentów
57

Msza Święta w pierwszy piątek miesiąca

58
Dyżur nauczycieli uczących w klasach IV-VIII
Według zapisów rodziców w grafiku dyżurów
59

Spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii
Świętej (kaplica UKSW i szkoła)

60
Egzamin ósmoklasisty

61

Wiosenna przerwa świąteczna

62
Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami.
Sprawy wychowawcze i edukacyjne. Inne sprawy
bieżące.
63
Msza Święta i szkolne spotkanie wielkanocne

64
65
66

Udział społeczności szkolnej w Marszu Świętości
Życia
Udział społeczności szkolnej w Marszu dla Życia i
Rodziny
Nauczyciele i wychowawcy wpisują ołówkiem
w dzienniku zagrożenia stopniami niedostatecznymi
i nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami
klasyfikacyjnymi. Zagrożenia wpisywane są także
w szkolnym dzienniczku internetowym

67
Pierwsza Komunia Święta
68

Nauczyciele i wychowawcy wpisują ołówkiem
w dzienniku zagrożenia stopniami niedostatecznymi
i nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami
śródrocznymi. Zagrożenia wpisywane są także
w szkolnym dzienniczku internetowym

marzec 2019r.
05.04.2019r.
godz. 9.00
11.04.2019r.
godz. 17.00 – 19.00

Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów
Społeczność szkolna
p. A. Ardanowska i wychowawcy kl. II
Społeczność szkolna

Rada Pedagogiczna
Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów
Ks. Marcin, p. A. Ardanowska,
nauczyciele

Ks. Marcin, p. A. Ardanowska,
nauczyciele
Społeczność szkolna
Wychowawcy, nauczyciele
Organizatorzy:

Społeczność szkolna
Nauczyciele

godziny dyżurów mogą być
w wyjątkowych przypadkach inne

13.04.2019r.
godz. 10.30
15.04.2019r. j. polski (120 minut)
16.04.2019r. matematyka (100 minut)
17.04.2019r. (90 minut)
Każdy egzamin rozpoczyna się
o godz. 9.00
18.04.2019r – 23.04.2019r.
25.04.2019r.
godz. 17.30 – 18.30 - klasy I – III
18.00 – 20.00 – dyżur nauczycieli
kl. IV – VIII
28.04.2019r.
godz. 15.00
Msza Święta w kaplicy UKSW
godz. 16.00 – 17.30 spotkanie w szkole
kwiecień 2019r.
maj 2019r.

p. A. Ardanowska i wychowawcy kl. II

Zespół Egzaminacyjny

Wychowawcy, nauczyciele

Ks. M. Żurek
Komitet organizacyjny

Przedstawiciele społeczności szkolnej
Przedstawiciele społeczności szkolnej

10.05.2019r.
Wychowawcy, nauczyciele

26.05. 2019r.
godz.14.00

Społeczność szkolna

17.05.2019r.
Wychowawcy, nauczyciele

69

Spotkanie nauczycieli klas IV – VIII
z rodzicami uczniów zagrożonych niedostatecznymi
i nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami
klasyfikacyjnymi. Rodzice będą zapraszani przez
nauczycieli i wychowawców z tygodniowym
wyprzedzeniem.

23.05.2019r.
18.00 – 19.00 – dyżur nauczycieli

70

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele

Wychowawcy kl. IV-VIII
Szkolne spotkanie formacyjno – integracyjne
połączone z obchodami Dnia Dziecka

01.06.2019r.

71
Szkolny egzamin na kartę rowerową dla uczniów,
którzy ukończyli 10 rok życia.

czerwiec 2018r

p. A. Waligóra - Tarnowska egzaminator
p. M. Zajda – pomoc przy części
praktycznej egzaminu

72
Szkolny Festiwal Nauki i Sztuki
73

Nauczyciele oraz wychowawcy wpisują ołówkiem
w dzienniku każdemu uczniowi proponowaną
roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotów
i zachowania. Wpisanie propozycji w szkolnym
dzienniczku internetowym.

74
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
75

Nauczyciele i wychowawcy wpisują długopisem
w dzienniku roczne oceny klasyfikacyjne
z przedmiotów i zachowania. Wpisanie ocen
w szkolnym dzienniczku internetowym.

76
Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami.
Podsumowanie rocznej pracy.

77

Egzaminy klasyfikacyjne

78

Rada Pedagogiczna przyjmująca i zatwierdzająca
wyniki klasyfikacji rocznej

79

Uroczysta Msza Święta na zakończenie zajęć
edukacyjnych (Kaplica UKSW).
Część artystyczna i spotkania klasowe

80

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny
2018/2019
Termin składania pisemnych zastrzeżeń wraz
z uzasadnieniem do wystawionych rocznych ocen
klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania
Sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia
i posiedzenia komisji w sprawie rocznych ocen
zachowania w przypadku przyjęcia przez dyrektora
zastrzeżeń.

81

82

83

Egzaminy poprawkowe

15.05.2019r.
godz. 10.30 – 12.20

07.06.2019r.

09.06.2019r.

11.06.2019r.

13.06.2019r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – 19.15 – zebrania
w klasach IV - VIII
12.06.2019r.
godz. 16.00
18.06.2019r.
godz. 15.45

Społeczność szkolna
Komitet organizacyjny

Wychowawcy, nauczyciele

Społeczność szkolna

Wychowawcy, nauczyciele

Dyrekcja, wychowawcy

Dyrekcja, komisje egzaminacyjne
Dyrekcja, nauczyciele

21.06.2018r.
godz. 9.00

Społeczność szkolna
Organizatorzy:

21.06.2019r.
około godz. 12.00

Rada Pedagogiczna

26.06.2019r.
do godz. 15.30

Rodzice uczniów

28.06.2019r.
godz. 16.00

Dyrekcja, komisje

26.08.2019r.
godz. 11.00

Dyrekcja, komisje egzaminacyjne

Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych
lp
1

Data
12.10.2018r.

2
3

02.11.2018r.
15.04.2019r.

4

16.04.2019r.

5

17.04.2019r.

6

02.05.2018r.

Informacje
Dyżur świetlicowy 7.30 – 17.00 przy zgłoszeniu przez
rodziców dziecka po zapytaniu przez szkołę
Tego dnia szkoła jest zamknięta
Dyżur świetlicowy 7.30 – 17.00 przy zgłoszeniu przez
rodziców dziecka po zapytaniu przez szkołę
Dyżur świetlicowy 7.30 – 17.00 przy zgłoszeniu przez
rodziców dziecka po zapytaniu przez szkołę
Dyżur świetlicowy 7.30 – 17.00 przy zgłoszeniu przez
rodziców dziecka po zapytaniu przez szkołę
Tego dnia szkoła jest zamknięta

Dni ustawowo wolne wypadające w dni inne niż sobota lub niedziela
Lp.
1
2
3
4

Święto
Dzień Wszystkich Świętych
Boże Ciało
Święto Pracy
Święto Konstytucji 3 Maja

Termin
01.11.2018r.
20.06.2019r.
01.05.2019r.
03.05.2019r.

Planowe posiedzenia Rady Pedagogicznej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tematyka
Rada Pedagogiczna przyjmująca roczne plany pracy
Rada Pedagogiczna poświęcona koncepcji funkcjonowania szkoły
Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej w Święto Edukacji Narodowej
Organizacyjna Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna przyjmująca i zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w pierwszym półroczu
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna przyjmująca i zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej
Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

termin
13.09.2018r.
04.10.2018r.
12.10.2018r.
20.11.2018r.
24.01.2018r.
12.02.2018r.
02.2019r.
18.06.2019r.
21.06.2019r.

Ważne terminy związane z klasyfikacją śródroczną i roczną
Informacja
Nauczyciele i wychowawcy wpisują ołówkiem w dzienniku zagrożenia stopniami
niedostatecznymi i nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami klasyfikacyjnymi.
Zagrożenia wpisywane są także w szkolnym dzienniczku internetowym
Nauczyciele oraz wychowawcy wpisują ołówkiem w dzienniku każdemu uczniowi
proponowaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotów i zachowania. Wpisanie
propozycji w szkolnym dzienniczku internetowym.
Nauczyciele i wychowawcy wpisują długopisem w dzienniku śródroczne oceny
klasyfikacyjne z przedmiotów i zachowania. Wpisanie ocen w szkolnym dzienniczku
internetowym.
Nauczyciele i wychowawcy wpisują ołówkiem w dzienniku zagrożenia stopniami
niedostatecznymi i nieodpowiednimi lub nagannymi ocenami klasyfikacyjnymi.
Zagrożenia wpisywane są także w szkolnym dzienniczku internetowym
Nauczyciele oraz wychowawcy wpisują ołówkiem w dzienniku każdemu uczniowi
proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotów i zachowania. Wpisanie
propozycji w szkolnym dzienniczku internetowym.
Nauczyciele i wychowawcy wpisują długopisem w dzienniku roczne oceny klasyfikacyjne
z przedmiotów i zachowania. Wpisanie ocen w szkolnym dzienniczku internetowym.

termin
14.12.2018r.

11.01.2019r.

18.01.2019r.

23.05.2019r.

07.06.2019r.
11.06.2019r.

WYKAZ SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI I DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
1
Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami. Omówienie: ochrona
danych osobowych, plany wychowawczo – profilaktyczne, deklaracje
opieki psychologiczno – pedagogicznej. Sprawy organizacyjne.
2

Spotkania indywidualne wychowawców klas I-III
z rodzicami, według ustalonego grafiku.
Dyżur nauczycieli w klasach IV- VIII zgodnie
z zapisami rodziców w grafiku

3
Dyżur nauczycieli uczących w klasach IV-VIII
Według zapisów rodziców w grafiku dyżurów
4
Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami. Omówienie spraw
wychowawczych i edukacyjnych w związku z klasyfikacją śródroczną.
Inne sprawy wychowawcze.
5
Spotkania indywidualne wychowawców klas I-III
z rodzicami, według ustalonego grafiku. Zebrania wychowawców klas
IV – VIII z rodzicami. Podsumowanie półrocznej pracy. Wskazania do
pracy w drugim półroczu.
6

Zebranie wychowawców klas I-III z rodzicami, według ustalonego
grafiku. Dyżur nauczycieli w klasach IV- VIII zgodnie
z zapisami rodziców w grafiku

20.09.2018r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – zebrania w klasach IV
- VIII
25.10.2018r.
godz. 15.30 – 18.00 klasy I – III
godz. 17.30 – 20.00 dyżur
nauczycieli klas IV – VIII
29.11.2018r.
godz. 17.00 – 19.00

Dyrekcja,
wychowawcy

Nauczyciele,
Wychowawcy

Nauczyciele

godziny dyżurów mogą być
w wyjątkowych przypadkach inne

13.12.2018r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – 19.15 – zebrania
w klasach IV - VIII
22.02.2019r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – 19.15 – zebrania
w klasach IV - VIII
25.04.2019r.
godz. 15.30 – 18.00 klasy I – III
18.00 – 20.00 – dyżur nauczycieli
kl. IV – VIII

Dyrekcja,
wychowawcy

Dyrekcja,
wychowawcy

Wychowawcy,
nauczyciele

godziny dyżurów mogą być
w wyjątkowych przypadkach inne

7

Spotkanie nauczycieli klas IV – VIII
z rodzicami uczniów zagrożonych niedostatecznymi i nieodpowiednimi
lub nagannymi ocenami klasyfikacyjnymi. Rodzice będą zapraszani
przez nauczycieli i wychowawców z tygodniowym wyprzedzeniem.

8
Zebrania wychowawców klas I – VIII z rodzicami. Podsumowanie
rocznej pracy.

23.05.2019r.
18.00 – 19.00 – dyżur nauczycieli
13.06.2019r.
godz. 17.20 – 18.10 – zebrania
w klasach I - III
godz. 18.10 – zebranie w auli
godz. 18.30 – 19.15 – zebrania
w klasach IV - VIII

Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
Dyrekcja,
wychowawcy

