24.08.2017 r.

KALENDARZ ORGANIZACYJNY NA ROK SZKOLNY
2017/2018
I OKRES
04.09.2017 – 22.01.2018
godz. 900

Spotkanie organizacyjne.

25.08.2017 r.

godz. 830

Zebranie rady pedagogiczne podsumowujące rok szkolny 2016/2017

28.08.2017 r.

godz. 900

Konferencja szkoleniowa „Pokolenie XY”.

30.08.2017 r.

godz. 830

Zebranie rady pedagogiczne inaugurujące rok szkolny 2017/2018

05.09. 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego kl. V w salach lekcyjnych
kl. IV, VI, VII – w sali gimnastycznej.
Rozpoczęcie roku szkolnego kl. II - III w salach lekcyjnych.
Rozpoczęcie roku szkolnego kl. I połączone z uroczystościami
pasowania na ucznia.
Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

11.09. 2017 r. godz. 1440

Zebranie rady pedagogicznej

12.09. 2017 r. godz.
1700-1800
13.09.2017 r. godz.
1645-1800

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III, zapoznanie
rodziców z planami wychowawczymi, wybranymi zagadnieniami
Koncepcji Pracy Szkoły i Statutu Szkoły.
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV-VII,
zapoznanie rodziców z planami wychowawczymi, wybranymi
zagadnieniami Koncepcji Pracy Szkoły i Statutu Szkoły.
Akademia z okazji Święta KEN

04.09. 2017 r. godz. 800
godz. 1000
godz. 1100

13.10. 2017 r.
10.11. 2017 r.

Uroczysta Akademia-Święto Niepodległości, udział uczniów
kl. IV - VII (w II grupach)
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23.12. 2017 r. 01.01. 2018 r.
15.01.2018r.

Ustalenie przewidywanych ocen za I okres roku szkolnego 2017/2018
- powiadomienie uczniów i rodziców

22.01.2018r.

Zebranie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji klas I -VII za
I okres w roku szkolnym 2016/2017

24.01.2018r.

godz.
1700-1800

Wywiadówki za I okres klas I-III

25.01.2018r.

godz.
1700-1800

Wywiadówki za I okres klas IV-VII

Konsultacje wychowawców, nauczycieli z rodzicami
17.10.2017 r. - godz. 1600-1700 wychowawcy klas I - III
- godz. 1700 -1800 nauczyciele uczący w klasach I - VII
14.11. 2017 r. - - godz. 1600-1700 wychowawcy klas I - III
- godz. 1700 -1800 nauczyciele uczący w klasach I - VII
12.12. 2017 r. - godz. 1600-1700 wychowawcy klas I - III
- godz. 1700 -1800 nauczyciele uczący w klasach I - VII
szczególnie dotyczy uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych
oraz naganną i nieodpowiednią oceną zachowania /powiadomienie rodziców zgodnie
ze Statutem Szkoły/.
Dodatkowe spotkania z rodzicami będą organizowane w miarę zgłaszanych potrzeb
wychowawców lub rodziców.

II OKRES
23. 01. 2018 – 22. 06. 2018
FERIE ZIMOWE

12.02 – 25.02
2018r.
08.02. 2018r.
29.03 - 03.04.
2018r.
16.04. 2018 r.
17.04. 2018 r.
30.04. 2018r.

Zebranie rady pedagogiczne podsumowujące pracę szkoły za
I okres roku szkolnego 2017/2018
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.
godz.
1700-1800
godz.
1700-1800

04 - 15. 06.
2018r.
11.06. 2018r.

12 -14.06. 2018r.

14.-15.06.
2018r.
18.06. 2018r.
19.06. 2018r.
20.06. 2018r.
21.06. 2018r.
21.06. 2018r.

godz. …

22.06. 2018r.

godz. 800
godz. 1000

27 - 29.08.
2018r.
30.08. 2018r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VII
Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja- udział
uczniów kl. IV - VII (w II grupach)
Zielona szkoła
Ustalenie przewidywanych ocen rocznych za rok szkolny
2017/2018 z jednoczesnym zapoznaniem uczniów i rodziców
poprzez wpis do zeszytu ucznia.
Składanie podań o przystąpienie do testu na ocenę wyższą niż
przewidywana
Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny
Test z wymagań edukacyjnych na ocenę, o którą ubiega się uczeń

11.06. 2018r.

22.06. 2018r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I - III

wg
harmonogramu
godz. 900

Zebranie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji kl. I - VII
Składanie podań o egzamin poprawkowy
Egzamin klasyfikacyjny
Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I-II. / Program
artystyczny przygotowują kl. I/
Zebranie rady pedagogiczne podsumowujące pracę szkoły za rok
szkolny 2017/2018
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas III oraz
IVa, IVc.
/ Program artystyczny przygotowują kl. IVa,c/
Klasy I-II i V - VI - spotkanie z wychowawcami klas.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas IV b, IV
d oraz klas VII.
/ Program artystyczny przygotowują kl. IVa, d/
Złożenie całorocznej dokumentacji szkolnej.
Egzaminy poprawkowe.
Zebranie rady pedagogiczne inaugurujące rok szkolny 2018/2019

Konsultacje wychowawców, nauczycieli z rodzicami

13.03.2018 r. - godz. 1600-1700 wychowawcy klas I-III
- godz. 1700 -1800 nauczyciele uczący w klasach I-VII
17.04.2018 r. - godz. 1800-1900 nauczyciele uczący w klasach I-VII
15 .05.2018 r. - godz. 1600-1700 wychowawcy klas I-III
- godz. 1700 -1800 nauczyciele uczący w klasach I-VII

szczególnie dotyczy uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz naganną i
nieodpowiednią oceną zachowania /powiadomienie rodziców zgodnie ze Statutem Szkoły/.
Dodatkowe spotkania z rodzicami będą organizowane w miarę zgłaszanych potrzeb wychowawców lub
rodziców.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
02.05.2018r. – (środa) – odpracowany 23.09.2017r.
19.06.2018r. - (wtorek) – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
Dyrektor Szkoły

