
 

 

Master Calendar 2018-2019 
Scholarship Prep – Santa Ana 

 
DATES SCHOOL	  DAYS MINIMUM	  DAYS NON-‐INSTRUCTIONAL	  DAYS/IMPORTANT	  DATES 

Aug	  6	  –	  Aug	  10	   0	   0	   Staff	  Development	  (3	  days)	  
Aug	  13	  –	  Aug	  17 0 0 Staff	  Development	  (3	  days) 

Aug	  20	  –	  24 4 	  Aug	  24	  –	  1	   Aug	  20:	  Meet	  Your	  Teacher	  Day/Aug	  21:	  First	  Day	  of	  School 
Aug	  27	  –	  31 5 Aug	  31	  –	  1	    
Sept	  3	  –	  7 4	   Sept	  7	  –	  1 Sept	  3	  –	  Labor	  Day	  –	  No	  School	   

Sept	  10	  –	  14 5 Sept	  14	  –	  1	    
Sept	  17	  –	  21 5 Sept	  20-‐21	  –	  2 Sept	  20	  –	  Back	  to	  School	  Night	  –	  Minimum	  Day 
Sept	  24	  –	  28 5 Sept	  28	  –	  1  

Oct	  1	  –	  5 5 Oct	  5	  –	  1  
Oct	  8	  –	  12 5 Oct	  12	  –	  1  

Oct	  15	  –	  19 5 Oct	  15-‐19	  –	  5	   Oct	  15-‐19	  -‐	  Parent	  Conferences	  Min.	  Days 
Oct	  22	  –	  26 5 Oct	  26	  –	  1  

Oct	  29	  –	  Nov	  2 5 Oct	  31,	  Nov	  2	  –	  2 October	  31	  –	  Literature	  Day	  –	  Minimum	  Day	  
Nov	  5	  –	  9 5 	  Nov	  9	  –	  1	    

Nov	  12	  –	  16 4 Nov	  16	  –	  1 Nov	  12	  –	  Veterans	  Day	  –	  No	  School 
Nov	  19	  –	  23 0 0 Nov	  19-‐23	  –	  Thanksgiving	  Recess/	  Nov	  19-‐20	  Teacher	  Grade	  Level	  Meetings 
Nov	  26	  –	  30 5	   Nov	  30	  –	  1  

Dec	  3	  –	  7 5	   Dec	  7	  –	  1  
Dec	  10	  –	  14	   5 Dec	  14	  –	  1 	  

Dec	  15	  -‐	  End	  of	  1st	  Trimester	  
	  

Dec	  17	  –	  21	   3	   0	   Dec	  19	  –	  End	  of	  1st	  Semester/Dec	  20-‐21	  –	  Winter	  Recess	  
Dec	  24	  –	  28	   0	   0	   	  Dec	  24-‐28	  –	  Winter	  Recess	  

Dec	  31	  –	  Jan	  4	   0	   0	   Dec	  31-‐Jan	  4	  –	  Winter	  Recess	  
TOTAL	  DAYS:	   80	   22	   	   	  

DATE SCHOOL	  DAYS MINIMUM	  DAYS NON-‐INSTRUCTIONAL	  DAYS/IMPORTANT	  DATES 
Jan	  7	  –	  11 5 Jan	  11	  –	  1  

Jan	  14	  –	  18 5 Jan	  18	  –	  1  
Jan	  21	  –	  25 4 Jan	  25	  –	  1 Jan	  21	  –	  Martin	  Luther	  King	  Jr.	  Day	  –	  No	  School 

Jan	  28	  –	  Feb	  1 5 Feb	  1	  –	  1  
Feb	  4	  –	  8 5 Feb	  8	  –	  1  

Feb	  11	  –	  15 3 Feb	  15	  –	  1	   Feb	  11-‐12	  	  –	  No	  School/Teacher	  Grade	  Level	  Meetings 
Feb	  18	  –	  22 4 Feb	  22	  –	  1	   Feb	  18	  –	  Presidents’	  Day	  –	  No	  School 

Feb	  25	  –	  Mar	  1 5 Mar	  1	  –	  1  
Mar	  4	  –	  Mar	  8 5 Mar	  7-‐8	  –	  2 Mar	  7-‐8	  –	  Parent	  Conferences	  Min.	  Days 
Mar	  11	  –	  15 5	   Mar	  15	  –	  1  
Mar	  18	  –	  22 5 Mar	  21-‐22	  –	  2 Mar	  21	  –	  Open	  House	  –	  Minimum	  Day 
Mar	  25	  –	  29 5 Mar	  29	  –	  1  

Apr	  1	  –	  5	   0	   0	   April	  1-‐5	  –	  Spring	  Break	  
Apr	  8	  –	  12	   	  	  5	   Apr	  12	  –	  1	   	  

Apr	  15	  –	  19	   	  	  5	   Apr	  19	  –	  1	   	  
Apr	  22	  –	  26	   5	   Apr	  26	  –	  1	   	  

Apr	  29	  –	  May	  3	   5	   May	  3	  –	  1	   	  
May	  6	  –	  May	  10	   5	   May	  10	  –	  1	   	  

May	  13	  –	  17	   5	   May	  17	  –	  1	   	  
May	  20	  –	  24	   5	   May	  24	  –	  1	   	  
May	  27	  –	  31	   4	   May	  31	  –	  1	   May	  27	  –	  Memorial	  Day	  –	  No	  School	  
June	  3	  –	  7	   5	   June	  7	  –	  1	   June	  7	  –	  End	  of	  2nd	  Semester,	  Last	  Day	  of	  School	  

June	  10	  –	  14	   0	   0	   Teacher	  Work	  Days	  (2	  days)	  
TOTAL	  DAYS:	   100	   23	   *Event	  dates	  may	  be	  subject	  to	  change 
 

Student	  Instructional	  Days 180  
 

Teacher	  Work	  	  Days 193  
 
 
 


