
KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W RZESZOWIE 

 
 
 

Treść Terminy 1) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r. (pn.) 

Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 r. (pn.) - 1 stycznia 2019 r. (wt.)  

Zakończenie I półrocza 18 stycznia 2019 r. (pt.) 

Ferie zimowe 11 lutego (pn.) - 24 lutego 2019 r. (nd.) 

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia (czw.) - 23 kwietnia 2019 r. (wt.) 

Zakończenie rocznych zajęć dydakt.-wych. 21 czerwca 2019 r. (pt.) 

Ferie letnie 24 czerwca (pn.) - 1 wrze śnia 2019 r. (nd.) 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych  
(zgodnie z  rozporządzeniem MEN) 

2 XI 2018 r. (pt.); 2 V 2019 r. (czw.),   

10, 11, 12 IV 2019 r. (śr., czw., pt.) 
egzamin gimnazjalny 

15, 16, 17 IV 2019 r. (pn., wt., śr.) 
egzamin ósmoklasisty 

 I półrocze II półrocze 

Klasyfikacja:     

- informacja o przewidywanych śródrocznych 
i rocznych ocenach niedostatecznych 

do 12 XII 2018 r. ( śr.) do 15 V 2019 r. ( śr.) 

- informacja o śródrocznych i rocznych 
ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania do 9 I 2019 r. ( śr.) do 5 VI 2019 r. ( śr.) 

- wystawienie ostatecznych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych do 11 I 2019 r. (pt.) do 7 VI 2019 r. (pt.) 

Wycieczki klasowe:   od 23 V (czw.)  
do 4 VI (wt.) 2019 r. 

Wycieczki okazjonalne (np. ekologiczne, muzealne itp.) - w terminach uzgodnionych z dyrekcją 

Wywiadówki: 
        

 kl. 1  o godz.16.30   5 IX 2018 r. (śr.)     

 kl. 2-8 oraz gimnazjum o godz.16.30 19 IX 2018 r. (śr.)    

kl. 1-3  o godz.17.00 
kl. 4-8 oraz gimnazjum o godz.17.30 

14 XI 2018 r. (śr.) 
15 V 2019 r. (śr.) 

16 I 2019 r. (śr.) 

Konsultacje:  godz.17.00-18.00 24 X 2018 r. (śr.),                                   
12 XII 2018 r. (śr.) 20 III 2019 r. (śr.)                                                                                            

1) - terminy określone są od dnia... do dnia... włącznie 
 


