Rodzice
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–

4 września 2017 r.

wychowawczych:
2. Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe:

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5. EGZAMIN PRZEPROWADZANY
W OSTATNIM ROKU NAUKI
W GIMNAZJUM:
część humanistyczna

18.04.2018r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie – godz. 9:00

część matematyczno-przyrodnicza

z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00
19.04.2018r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godz. 9:00

część z języka obcego nowożytnego

z zakresu matematyki – godz.
11:00
20.04.2018 r. (piątek)
na poziomie podstawowym –
godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym –
godz. 11:00

W TERMINIE DODATKOWYM:
część humanistyczna

04.06.2018 r.

część matematyczno-przyrodnicza

05.06.2018 r.

część z języka obcego nowożytnego

06.06.2018 r.

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
w roku szkolnym 2017/2018
8. Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r

DNI USTAWOWO WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH:
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01 stycznia 2018
Nowy Rok
2 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (wtorek)
Święto Pracy

3 maja (czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja (czwartek)
Boże Ciało
w związku z egzaminami:

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

Rekolekcje

19,20,21 marca 2018
(daty mogą ulec zmianie)

Dni do odpracowania w sobotę:

4 maja 2018 r. do odpracowania
21 kwietnia 2018 r
(wstępna informacja)

1 czerwca 2018 r. do
odpracowania 26 maja 2018r
(wstępna informacja)

e) Plan pracy szkoły.
WRZESIEŃ

TERMIN
04.09.2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

GODZ. 900

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

13.09.2017

Zebrania wychowawców klas z rodzicami – omówienie spraw

18.00

organizacyjnych, wybór oddziałowych rad rodziców
Odp. wychowawcy klas

14.09.2017
18.00

Zebrania wychowawców klas z rodzicami – omówienie spraw
organizacyjnych, wybór oddziałowych rad rodziców
Odp. wychowawcy klas

26.09.2017
18.00

Spotkanie przedstawicieli do Rady Rodziców z dyrektorem szkoły –
wybory do Rady Rodziców
Odp. dyrektor szkoły

27.09.2017
18.00

Spotkanie Rady Rodziców
- uchwalenie programu wychowawczo - profilaktycznego
- ustalenie składek na fundusz Rady Rodziców,
- plan pracy Rady Rodziców.
Odp. dyrektor szkoły
PAŹDZIERNIK

TERMIN
12.10.2017

Pasowanie – klasy I

13.10.2017

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18.10.2017

Zebranie z rodzicami - zaopiniowanie programu wychowawczo -

18.00

profilaktycznego.
Odp. wychowawcy klas , nauczyciele

19.10.2017
18.00

Zebranie z rodzicami - zaopiniowanie programu wychowawczo profilaktycznego.
Odp. wychowawcy klas , nauczyciele

TERMIN
01.11.2017

LISTOPAD
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych

20.11.2017
17.00 – 19.00

Konsultacje indywidualne z rodzicami
Odp. wychowawcy klas , pozostali nauczyciele

GRUDZIEŃ

TERMIN
05.12.2017

Oceny proponowane

06.12.2017

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

18.00
07.12.2017

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

18.00
11.12.2017
17.00 – 19.00

Konsultacje indywidualne z rodzicami
Odp. wychowawcy klas , pozostali nauczyciele

22.12.2017

Klasowe spotkania wigilijne.

23.12.2017 –

Zimowa przerwa świąteczna.

31.12.2017
STYCZEŃ
01.01.2018
Do 10.01.2018

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
Odp. nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy
klas

17.01.2018
18.00
18.01.2017
18.00
22.01.2018

Zebrania wychowawców z rodzicami – podsumowanie pracy za I
semestr roku szkolnego 2017/2018
Zebrania wychowawców z rodzicami – podsumowanie pracy za I
semestr roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2017/2018

LUTY
MARZEC
19.03.2018

Konsultacje indywidualne z rodzicami

17.00- 19.00

19, 20, 21.03.2018

Rekolekcje wielkopostne
Termin może ulec zmianie

29.03 – 03.03 2018

Wiosenna przerwa świąteczna
KWIECIEŃ

21.04.2018

Odpracowanie 4 maja

(sobota)

Wstępna informacja

MAJ
01.05.2018

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

03.05.2018

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych.

04.05.2018r

Odpracowany 21 kwietnia 2018

11.05.2018

Termin wpisania do dzienników przewidywanych rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

15.05.2018

Zebrania wychowawców z rodzicami

godz. 1800

Przekazanie na piśmie informacji dot. przewidywanych rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Odp. Wychowawcy klas

16.05.2018

Zebrania wychowawców z rodzicami

godz. 1800

Przekazanie na piśmie informacji dot. przewidywanych rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Odp. Wychowawcy klas

21.05.2018

Konsultacje indywidualne z rodzicami

17.00- 18.00
26.05.2018

Odpracowanie 1 czerwca 2018

Wstępna informacja
(Sobota)
31.05.2018

Boże Ciało –dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
CZERWIEC

14.06.2018
18.00

Spotkanie Rady Rodziców – zaopiniowanie szkolnego zestawu
podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018.
Ustalenie opinii o pracy nauczycieli kończących staż na kolejny
stopień awansu zawodowego.

15.06.2018

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

22.06.2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

godz.9.00

Pożegnanie klas III gimnazjum.
Odp. Samorząd Uczniowski,

23.06– 31.08.2018

Ferie letnie

Ewentualne zmiany w kalendarzu będą wprowadzane na bieżąco, nauczyciele będą
o zmianach informowani drogą e-mail i zobowiązani do przekazania zmian uczniom
i rodzicom.

