
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

 
Terminarz czynności związanych z zakończeniem pierwszego semestru  

roku szkolnego 2018/2019 

(dot. oddziałów gimnazjalnych: klas III) 

do 21 grudnia - 

piątek 

 

 

 

Ostateczny termin wpisania przewidywanej śródrocznej oceny  

z zachowania -  w dzienniku zajęć lekcyjnych i w dzienniczku ucznia oraz 

przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) 

 

 

4 stycznia – piątek 
 

 

Ostateczny termin wpisania przewidywanych śródocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych - w dziennikach lekcyjnych 

i dzienniczku ucznia 

od 4 stycznia 

do 18 stycznia  

 

 

Ustalenie pomiędzy wychowawcą a uczniem lub jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) indywidualnych warunków, których spełnienie umożliwi 

uzyskanie wyższej niż przewidywana śródroczna ocena klasyfikacyjna  

11 stycznia - 
piątek 

 

 

Ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych- 
niedostatecznych oraz nieklasyfikowania ucznia - w dzienniku zajęć 

lekcyjnych i w dzienniczku ucznia oraz poinformowania wychowawcy 

klasy 

 14 stycznia – 

poniedziałek 

 
 

 

 

 

Ostateczny termin poinformowania rodziców przez wychowawców klas                       

o wystawionej śródrocznej  ocenie niedostatecznej  oraz  
o nieklasyfikowaniu ucznia. Wszystkie powiadomienia podpisane lub nie, 

należy złożyć w sekretariacie szkoły do 14 stycznia 2019 r. do godziny 

15.00                                                                     

 

15 stycznia- wtorek  

 

 

Ostateczny termin poinformowania dyrektora szkoły przez wychowawców 

klas  o ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia  

w formie zbiorczej tabeli   

15 stycznia – wtorek 
 

Impreza noworoczna – kl. VIII i  III Gim. 

17 stycznia – czwartek 

 

 

 

 

Przesłanie sprawozdań w wersji elektronicznej (email: sp3dyr@onet.pl) do 

dyrektora szkoły- nauczyciele specjaliści, zespoły nauczycieli, świetlica, 

biblioteka, itd. do godz. 14.00 

Wychowawcy przynoszą wersję papierową dokumentacji na radę 

pedagogiczną 21 stycznia (uzasadnienie ocen ndst i nkl) 

18 stycznia – piątek 
 

 

Ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych - 
pozostałych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania -  

w dzienniku zajęć lekcyjnych oraz w dzienniczku pracy ucznia  

do 21 stycznia  

 

Termin składania podań przez rodziców, w sprawie odwołań formalnych                            

od wystawionych ocen 

do 21 stycznia 

 

Termin składania podań przez rodziców o egzamin klasyfikacyjny 

 

termin uzgodniony  

z uczniem i jego 

rodzicami 

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  

21 stycznia 2019 r. 

(poniedziałek)  

godz. 16.30 

 

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

  

 

 

24 stycznia – czwartek  

godz. 16.30  

kl. III G  
(budynek gimnazjum) 

Zebrania semestralne z rodzicami  

 

 
 

do 27 stycznia  

 

Rozpatrzenie odwołań formalnych 

27 stycznia 

 
Zakończenie I semestru roku szkolnego 2018/2019 

28 stycznia – 10 lutego 

2019 r. 

Ferie zimowe 

 

 

mailto:sp3dyr@onet.pl

