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Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w LO im. KEN 

I semestr 03.09.2018 r. –11.01.2019 r.  

II semestr –14.01.2019 r.- 21.06.2019 r. 

 

1.  

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 
03 września 2018 r. 

Podstawa prawna: 

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 

2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

08 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. poz. 1603) 

 

2.  

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych                   

z DYREKTOREM SZKOŁY 

i WYCHOWAWCAMI 

14.09.2018r. (pt). godz. 17.00 

3.  
Spotkanie rodziców uczniów klas trzecich z 

WYCHOWAWCAMI 
21.09.2018 r. (pt) godz. 17.00 

4.  

Składanie wstępnej deklaracji maturalnej  przez  

uczniów klas maturalnych  
do 28 .09.2018 (pt)  
(nie później niż do dnia 01 października  roku szkolnego - 

§ 61 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych) 

5.   Obchody 80 –lecia szkoły 12-13.10.2018 r. 

6.  
Wszystkich Świętych - Dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

01.11 2018 r.(czw) 

7.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

02 listopada2018 r. ( pt)  

 

 (podstawa prawna: § 5 ust 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w zamian za pracującą sobotę 

w dniu 13.10.2018 r. 

8.  Próbne matury z Operonem  listopad 20 - 23.11.2018 r. 

9.  Wywiadówka w klasach I-III 23.11. 2018 r. (pt)  

10.  
Ostateczny termin powiadomienia rodziców 

zagrożonych ocenami niedostatecznymi – 

wychowawcy klas 

10.12.2018 r. (po) 

 

11.  

Zimowa przerwa świąteczna 24.12 (po) – 31.12.2017 r. (po) 

  podstawa prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r.. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 

432 z późn. zm.)  
 

 

12.  
Nowy Rok - Dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

01.01.2018 r.(wt) 

13.  
Szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej –

tematyka zgodna z potrzebami nauczycieli 
styczeń 

14.  
Zakończenie pierwszego semestru nauki w 

klasach I-III.  
11.01.2019 r.  

 11.01 (pt) wywiadówki  

15.  Matura próbna z Nową Erą  3-11.01.2019 r.  
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16.  

Ferie zimowe: 11.02 – 24.02. 2019 r. 

Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, 

Śląskie 
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

17.  

Zakończenie składania deklaracji maturalnych  01.02.2019 r. (pt) – (uczniowie klas 

maturalnych) 

(nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego - § 61 ust. 

2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych) 

18.  Marzec  

Próbne matura z matematyki dla klas III na 

poziomie podstawowym.  

*dla klas realizujących podstawę 

Wewnętrzne próbne matury z przedmiotów 

rozszerzonych  

19.  

Ostateczny termin powiadomienia rodziców 

uczniów klas III zagrożonych ocenami 

niedostatecznymi  i nagannymi z zachowania – 

wychowawcy klas 

25 marca 2019 r. (po) 

20.  

Rekolekcje Wielkopostne Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach § 10. 1. uczniowie 

uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji 

wielkopostnych. 

21.  Wywiadówka w klasach I-III 22 marca 2019 r. (pt)  

22.  
BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA                         

w klasach drugich /zgodne z priorytetem 

Kuratora/ 

Termin rekolekcji  

23.  

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

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. 

zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

24.  

Zakończenie zajęć w klasach III 26 kwietnia 2019 r.  (pt) 
 (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

25.  Dzień otwarty szkoły 27 kwietnia 2019 r.  (so) 

26.  
Święto pracy - dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

01 maja 2019 r.(śr) 

27.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych  02 maja 2019 r. (czw) 

 

 

 

(podstawa prawna: § 5 ust 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w zamian za pracującą sobotę 
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w dniu 27.04.2019 r. 

28.  
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

03 maja 2019 r.(pt) 

29.  

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego 

poziom podstawowy - Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych w klasach I-II 
   

 06 maja 2019 r. (pt) 
(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

30.  

Pisemny egzamin maturalny z matematyki 

poziom podstawowy - Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych w klasach I-II 

07 maja 2019r. (wt) 
(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

31.  

Pisemny egzamin maturalny z języka 

angielskiego poziom podstawowy - Dzień wolny 

od zajęć dydaktycznych w klasach I-II  

08 maja 2019 r. (śr) 
(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

32.  

Pisemny egzamin maturalny z matematyki 

poziom rozszerzony - Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych w klasach I-II 

09 maja 2019 r. (czw) 
(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

33.  Egzamin maturalny -  część pisemna c.d od 10 do 23 maja 2019 r. 

34.  
Część ustna egzaminu maturalnego – język obcy 

nowożytny  
od 06-25 maja 2019 r. 

35.  Część ustna egzaminu maturalnego – język polski  od 09 -22 maja 2019 r. 

36.  

Ostateczny termin powiadomienia rodziców 

uczniów klas I-II zagrożonych ocenami 

niedostatecznymi i nagannymi z zachowania– 

wychowawcy klas 

17 maja 2019 r. (pt) 

 

37.  Próbna matura z matematyki w klasach drugich  3 czerwca  2019 r.  

38.  
Próbne egzaminy maturalne z przedmiotów 

rozszerzonych dla klas drugich  
14-19 czerwca 2019 r. 

39.  
Boże Ciało - Dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

20 czerwca 2019 r. (czw) 

 

40.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych 
21czerwca 2019 r. 
 (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 

czerwca 2018 r.  w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

41.  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ   24.06.2019 r. (po) 

42.  

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. 
(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 08 czerwca 2018 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) 

43.  
Przekazanie przez CKE szkołom świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach maturalnych. 
04 lipca 2019 r.  

44.  Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III 20-29 sierpnia 2019 r. 

 

 

 


