
Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego  

2018/2019 dla klas IV-VIII  

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

 
 

Data 
 

Zadanie 

 

Uwagi 
 

do 24 maja 

(piątek) 

 

 

Ocena zachowania ucznia: 

1. Samoocena ucznia, 

2. Ocena zespołu klasowego,  
3. Sugestie nauczycieli. 

 

 

1.Uczeń wpisuje ocenę                            

do zestawienia „Arkusz oceny 

zachowania„  i podpisuje ją. 
2. Po dokonaniu oceny ucznia przez 

zespół klasowy, przedstawiciel 

samorządu dokonuje wpisu na 

„Arkusz oceny zachowania”. 

 

 
do 31 maja 

(piątek) 

 
Ostateczny termin przekazania przez 

wychowawcę uczniom  i rodzicom 

informacji o przewidywanych ocenach 

rocznych (zachowania i ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych). 
 

 
Nauczyciel przedmiotu wpisuje 
przewidywaną ocenę do dziennika 
elektronicznego i do zeszytu ucznia                   
(z języka polskiego). 

 

31 maja 

(piątek) 

 

 
 

 

1. Dyżur wychowawców                                

i nauczycieli. 

 

 
2. Informacja o braku możliwości 

klasyfikowania rocznego oraz  

o grożących ocenach 

niedostatecznych 

 klasy I- III  

           w godz. 1600 – 1700, 

 klasy IV- VIII  

       w godz. 1700- 1800 

 

Informacja dla rodziców w czasie 

dyżuru - obowiązuje forma pisemna. 

 

 

do 7 czerwca 

(piątek) 

Wniosek ucznia lub jego rodziców                   

(do sekretariatu): 

1. Do wychowawcy o powtórne 
rozpatrzenie oceny zachowania, 

2. Do nauczyciela o powtórne 

rozpatrzenie oceny                            

z przedmiotu. 

 

Decyzja o zmianie lub utrzymaniu 

oceny z zachowania lub przedmiotu 
zapada w ciągu 3 dni od złożenia 

wniosku. 

 

do 11 czerwca 
(wtorek) 

 

 

Ostateczne wystawienie ocen 
rocznych. 

 

Przekazanie informacji uczniom. 

 

14 czerwca 

(piątek) 

 

1. Zebranie klasyfikacyjne   Rady 

Pedagogicznej. 

 

 
 

 

 

 

2. Zebranie plenarne Rady 
Pedagogicznej. 

     Podsumowanie pracy szkoły  

     w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

godz. 1600 

  

 

 

 

 

 

 

 
ok. godz. 17.30 

 

 

 



3. Składanie podań o egzamin: 
a. klasyfikacyjny, 

b. poprawkowy. 

 

 
Podania można składać  

do sekretariatu do godz. 1400. 

 

2 dni  

po egzaminie 
poprawkowym 

 

Wniosek rady pedagogicznej                       

na pisemny wniosek rodziców                 
lub wychowawcy klasy o promocję                          

do klasy programowo wyższej. 

 

Jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego , można promować 
ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

19 czerwca 

(środa) 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego                    

klas VIII i III gimnazjum o godz. 1700. 
 

 

sala gimnastyczna w budynku G2  

 

21 czerwca 

(piątek) 

 

1. godz. 830 uroczyste zakończenie 

roku szkolnego klas IV-VII. 

 

2. godz. 1000 zakończenie roku 
szkolnego klas I-III i grup „0”. 

 

 

hala sportowa SP 3 

 

 

hala sportowa SP 3 
 

 

 

do 25 czerwca 

(wtorek) 

 

Podanie rodziców do dyrektora szkoły: 

 

1. O zmianę rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania, 
 

 

 

 

 
2. w sprawie zastrzeżeń związanych  

z ustaleniem rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

Podania można składać                 

do sekretariatu do godz. 1400. 
 

Powołanie przez dyrektora komisji  

w celu ustalenia rocznej oceny 

zachowania ucznia. 

 
Sprawdzian odbywa się w ciągu                  

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

tj. do 2 lipca 2018 r.  

Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna , z wyjątkiem 

niedostatecznej oceny rocznej 
klasyfikacyjnej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

 

3 dni po 
sprawdzianie 

 

Podanie o egzamin poprawkowy 

 

Egzamin poprawkowy odbywa się  
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

 


