
KALENDARZ PRACY oraz UROCZYSTOŚCI                                 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8                                                           

IM. KSIĘDZA STANISŁAWA ORMIŃSKIEGO W RUMI                         

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

3 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

13 września 2018 r. – uroczyste ślubowanie klas pierwszych 

wrzesień 2018 r. – apel na temat bezpieczeństwa i zasad zachowania  

w szkole   

28 września 2018 r. – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Październik 2018 r. – Miesiąc Bibliotek Szkolnych w tym konkursy oraz 

quizy czytelnicze, czytelniczo-plastyczne, początek całorocznego 

Nieustającego Konkursu Czytelniczego  

3 października 2018 r. – Dzień Języków Obcych 

4 października 2018 r. – Dzień Zwierząt (przedszkole) 

14 października 2018 r. – Dzień Edukacji Narodowej; 12 października – 

uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej   

25 do 27 października 2018 r. - Festiwal Muzyki Religijnej w Sanktuarium 

NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, złożenie kwiatów pod pomnikiem  

ks. Ormińskiego przez Dyrekcję i delegację uczniów SP Nr 8 

Październik 2018 r. – Pola Nadziei na rzecz hospicjów i ich pacjentów  

Listopad 2018 r. – rozpoczęcie cyklu „Przedszkolaki w szkolnej bibliotece”  

8 listopada 2018 r. – uroczyste apele z okazji setnej rocznicy odzyskania 

Niepodległości w programie – widowisko słownomuzyczne 

11 listopada 2018 r. – Święto Niepodległości – udział uczniów w Paradzie 

Niepodległości  

19 listopada 2018 r. – rocznica urodzin księdza Ormińskiego, Święto 

Patrona Szkoły i uroczysty apel 

25 listopada 2018 r. – Dzień Pluszowego Misia (przedszkole) 

Grudzień 2018 r. – zawody sportowe „Olimpiada św. Mikołaja”  

Grudzień 2018 r. – rozpoczęcie cyklu spotkań „W krainie baśni, bajek, 

wierszy”, piątkowe spotkania z literaturą dziecięcą 



Grudzień 2018 r. – Jasełka oraz świąteczne warsztaty plastyczne (zajęcia 

otwarte) przedszkole 

18–20 grudnia 2018 r. – egzamin próbny uczniów klas VIII  

12 marca 2019 r. – Światowy Dzień Matematyki  

Marzec 2019 r. – Dzień niemiecki (jęz. Niemiecki)  

21 marca 2019 r. – Wiosenna Parada Przedszkolaka Powitanie Wiosny - 

przedszkole 

10–13 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalistów z częścią 

humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz z językiem obcym 

nowożytnym; 

   

15-17 kwietnia 2019 r - Egzamin ósmoklasistów (!): 

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00  

W terminie dodatkowym język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – 

godz. 11:00; matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00; 

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00 

22 kwietnia 2019 r. – Dzień Ziemi  

30 kwietnia 2019 r. – uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji                  

3 maja 

1 maja 2019 r. – Święto Pracy  

2 maja 2019 r. – dzień wolny od zajęć szkolnych  

Maj/czerwiec 2019 r. – Maj miesiącem Książki, Bibliotek, Czytelnika; dni 

głośnego czytania dla pierwszoklasistów  

2 czerwca 2019 r. – Festyn rodzinny organizowany przez Radę Rodziców  

21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego  

Kalendarz Pracy Szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 

10 września 2018 r.   

 KALENDARZ SZKOLNY MOŻE ULEC MODYFIKACJI W CIĄDU ROKU 

SZKOLNEGO 


