
DATA GODZINA RODZAJ KONTAKTU 

17.09.19. (wt.) godz.17.00 

Wywiadówka z rodzicami uczniów klas I-III  + 

oddziały przedszkolne 

godz. 17.00 

18.09.19. (śr.) 
godz.16.30 

godz. 17.00 

Spotkanie z rodzicami dotyczące specjalnych 

potrzeb edukacyjnych. 

Wywiadówka z rodzicami uczniów klas  IV-VIII 

 godz. 17.00  

25.09.19. (śr.) godz. 16.30 

Spotkanie dyrektora szkoły z nowo wybranymi 

członkami  

Trójek klasowych. Wybór Rady Rodziców na 

rok szkolny 2018/2019 

12.11.19. (wt.) od godz. 17.00 
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III   + 

oddziały przedszkolne   

13.11.19. (śr.) od godz. 17.00 Konsultacje dla rodziców uczniów klas  IV-VIII 

07.01.20. (wt.) godz.17.00 
Zebranie z rodzicami uczniów klas    I-IIIL;+ 

oddziały przedszkolne  

08.01.20. (śr.) godz. 17.00 Zebranie z rodzicami uczniów klas  IV-VIII   

 

25.02.20.(wt.) 

 

godz. 16.30 Spotkanie dyrektora szkoły z Trójkami klasowymi 

25.02.20. (wt.) godz. 17.00 
Wywiadówka z rodzicami uczniów klas I-III  + 

oddziały  przedszkolne 

26.02.20. (śr.) godz.17.00 Wywiadówka z rodzicami uczniów klas  IV-VIII 

07.04.20. (wt.) od godz. 17.00 
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III  + 

oddziały  przedszkolne  

08.04.20. (śr.) od godz. 17.00 Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII 

12.05.20. (wt.) godz. 16.30 
Spotkanie dyrektora szkoły z Trójkami 

klasowymi 

12.05.20.(wt.) godz. 17.00 
Wywiadówka z rodzicami uczniów klas I-III  + 

oddziały  przedszkolne 

13.05.20. (śr.) godz. 17.00 Wywiadówka z rodzicami uczniów klas  IV-VIII 

   

*Dodatkowe spotkania z Trójką Rady Rodziców ustalane będą według potrzeb z dyrektorem szkoły 

 
 
 



Początek roku szkolnego 2 września 2019 r. (poniedziałek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 (wtorek) 

Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.  

 

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 
 

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2019 r. 

Wakacje 27  czerwca - 31 sierpnia 2020 r. 

      

                     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

         

22.11.2019r Święto Szkoły – nie ma zajęć dydaktycznych uczniowie uczestniczą w 

święcie 

02.01.2020r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiek-wych. 

03.01. 2020r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiek-wych. 

21.04. 2020r Egzamin ósmoklasistów - szkoła zapewnia zajęcia opiek-wych. 

22.04. 2020r Egzamin ósmoklasistów - szkoła zapewnia zajęcia opiek-wych. 

23.04. 2020r Egzamin ósmoklasistów - szkoła zapewnia zajęcia opiek-wych. 

01.06.2020r Dzień sportu. Uczniowie biorą udział w rozgrywkach sportowych. 

12.06.2020r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiek-wych. 

 

 
 
 
 

 


