Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019
(dot. uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych)

do 15 maja (środa)

ostateczny termin wpisania przewidywanej rocznej oceny zachowania w dzienniku zajęć lekcyjnych i w dzienniczku ucznia oraz przekazania
informacji rodzicom (prawnym opiekunom)

do 30 maja
(czwartek)

ostateczny termin wpisania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych - w dziennikach lekcyjnych i dzienniczkach ucznia

od 15 maja13 czerwca

ustalenie pomiędzy wychowawcą a uczniem lub jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) indywidualnych warunków, których spełnienie umożliwi
uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna

do 6 czerwca
(czwartek)

ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych rocznych niedostatecznych oraz nieklasyfikowania ucznia- w dzienniku zajęć
lekcyjnych i w dzienniczku ucznia oraz poinformowania wychowawcy klasy
ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych rocznych- pozostałych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - w dzienniku zajęć
lekcyjnych oraz w dzienniczku ucznia

do 13 czerwca
(czwartek)

do 6 czerwca
(czwartek)

do 6 czerwca
(czwartek)
dyżur nauczycieli
godz. 17.00

ostateczny termin poinformowania dyrektora szkoły przez wychowawców klas
o ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia w formie zbiorczej
tabeli do godz. 15.00

ostateczny termin poinformowania rodziców przez wychowawców klas
o wystawionej rocznej ocenie niedostatecznej oraz o nieklasyfikowaniu
ucznia, (droga pocztowa - liczy się data otrzymania pisma przez rodziców)
Wszystkie powiadomienia podpisane lub nie należy złożyć w sekretariacie
szkoły do dn. 6 czerwca 2019 r. po dyżurze nauczycieli
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14 czerwca
godz. 16.00 (piątek)

od 13 do 26 czerwca

po wpłynięciu
wniosku
gdy wniosek
niezasadny

gdy wniosek zasadny
od 13 do 27 czerwca
od 26 - 28 sierpnia
2019 r.

posiedzenie klasyfikacyjne roczne Rady Pedagogicznej na zakończenie roku
szkolnego 2018/2019
posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły
w roku szkolnym 2018/2019
termin składania przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
wniosków w sprawie zastrzeżeń dotyczących niezgodności trybu ustalania
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania lub/i z zajęć edukacyjnych
podjęcie przez dyrektora czynności wyjaśniających. W przypadku
stwierdzenia niezgodności z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny
wstrzymanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia
oddalenie wniosku przez dyrektora szkoły
powołanie komisji, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak
również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz
ustala rocznej ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania
termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub
ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla ucznia
kończącego gimnazjum
termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub
ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla ucznia
uzyskującego świadectwo promocyjne

do 14 czerwca
(piątek)

termin składania podań przez rodziców o przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego

do 2 czerwca

przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych – w terminie uzgodnionym
z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

do 21 czerwca
od 26 – 30 sierpnia
2019 r.

19 czerwca
godz. 17.00

termin składania podań przez rodziców o przeprowadzenie egzaminu
poprawkowego
przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2018/2019 dla kas: VIII (SP) (sala gimnastyczna - budynek G2)
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(środa)
uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2018/2019 dla kas: III (GIM)
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