kalendarz roku szkolnego 2019/20120
§1.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy uchwala
następujący kalendarz roku szkolnego 2019/2020:
30 sierpnia 2018 - piątek
 900 - Zebranie Prezydium Rady Pedagogicznej
 1000 - Zebranie Rady Pedagogicznej SP nr 60
2 września - poniedziałek
 830 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 1-3 szkoły podstawowej
 1000 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 4-5 szkoły podstawowej
 1100 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 6-8 szkoły podstawowej
10 września - wtorek
 1600 - rada pedagogiczna SP
11 września - środa
 1700 - zebranie rodziców klas 1-3 SP i 4-5 w budynku przy ul. Glinki 117
 1700 - zebranie rodziców klas 6-8 w budynku przy ul. Kragujewca 10
19 września - czwartek
 1700 - zebranie trójek klasowych rodziców (stołówka)
4 października - piątek
 900 - uroczyste pasowanie na ucznia klasy 1 SP nr 60
11 października - piątek
 1600 - uroczysta rada z okazji Dnia Edukacji Narodowej
6 listopada - środa
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców kl. 1-3 (w tym dniu nie ma zebrań
klasowych)
7 listopada czwartek
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców kl. 4-8 (w tym dniu nie ma zebrań
klasowych) wszystkie przy ul. Glinki 117
15 listopada - piątek
 30-lecie Szkoły Podstawowej nr 60
5 grudnia - czwartek
 1700 - zebrania rodziców klas i "Drzwi otwarte 4-8 w budynku przy ul. Glinki
117
19 grudnia - czwartek
 1630 - Wigilia Szkolna
20 grudnia - piątek
 klasowe spotkania wigilijne
21 grudnia -1 stycznia 2019
 przerwa świąteczna
2-3 stycznia - czwartek/piątek
 dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 stycznia - wtorek
 1600 - rada klasyfikacyjna 1-3 SP
 1700 - rada klasyfikacyjna 4-8 SP

15 stycznia - środa
 1700 - Zebranie dla rodziców kl. 1-3,
24 stycznia - piątek
 zakończenie I semestru
27 stycznia - 9 lutego
 ferie zimowe
20 lutego - czwartek
 1600 - rada pedagogiczna analityczna
18 marca - środa
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców klas 1-3 SP, zebrania rodziców 4-6 w
budynku przy ul. Glinki 117
 1700 - zebrania rodziców klas 6-8 w budynku przy ul. Kragujewca 10
9 - 14 kwietnia
 wiosenna przerwa świąteczna
16 kwietnia - czwartek
 1600 - rada pedagogiczna szkoleniowa
21 kwietnia - wtorek egzamin 8 klas SP
 900 - j. polski
22 kwietnia - środa
 900 - matematyka
23 kwietnia - czwartek
 900 - j. obcy
7 maja - czwartek
 1700 - spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych SP
9 maja - sobota
 Święto Szkoły
12 maja - wtorek
 1700 - zebranie rodziców klas 1-3, - "Drzwi otwarte" dla rodziców 6-8
13 maja - środa
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców klas 4-5
1 czerwca - poniedziałek
 Dzień Sportu
4 czerwca - czwartek
 1700 - zebranie trójek klasowych (stołówka)
16 czerwca - wtorek
 1600 - rada pedagogiczna klasyfikacyjna 1-3 SP
 1700 - rada pedagogiczna klasyfikacyjna 4-8 SP
25 czerwca - czwartek
 1800 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych
26 czerwca - piątek
 900 - zakończenie roku szkolnego ...
 1030 - zakończenie roku szkolnego ...
 1130 - zakończenie roku szkolnego ...
29 czerwca - 19 lipca
 przerwa technologiczna basenu
31 sierpnia - poniedziałek
 900 - Zebranie Prezydium Rady Pedagogicznej
 1000 - Zebranie Rady Pedagogicznej SP nr 60

