KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Zebrania wychowawców z rodzicami
(ogólne i klasowe)
Rada Pedagogiczna – przedstawienie
planu nadzoru pedagogicznego na rok
szkolny 2017/2018
Ślubowanie klas pierwszych
Dzień Edukacji Narodowej
Stypendium Dyrektora
Apel Papieski

Spotkania z rodzicami
 Zebrania klasowe
 Indywidualne konsultacje
nauczycieli z rodzicami

Egzamin próbny w kl. III gimn.
Wigilijne spotkania uczniów z
wychowawcami
Zimowa przerwa świąteczna
Ostateczny termin wystawienia ocen za I
semestr
Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
Ferie zimowe
Rada Pedagogiczna – podsumowująca I
semestr
Rekolekcje wielkopostne
Wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin gimnazjalny w kl. III

Sprawdziany wewnątrzszkolne

04.09.17r. (pn.)
11.09.17r. (pn.) kl. I–III
12.09.17r. (wt.) kl. IV–V
13.09.17r. (śr.) kl. VI–VII
14.09.17r. (cz.) kl. II–III gimn.
14.09.17r. (cz.)
06.10.17r. (pt.)
13.10.17r. (pt.)
16.10.17r. (pn.)
25.10.17r. (śr.) – konsultacje
13.12.17r. (śr.) – zebrania i konsultacje
(ostateczny termin poinformowania rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
w I sem.)
07.02.18r. (śr.)– zebrania
21.03.18r. (śr.) – konsultacje
16.05.18r. (śr.) – zebrania i konsultacje
(ostateczny termin poinformowania rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
na koniec roku oraz o wynikach sprawdzianów
wewnątrzszkolnych w kl. III, VII i II gim.)
22.11.17r. (pn.) cz. humanistyczna
23.11.17r. (wt.) cz. matematyczno – przyr.
24.11.17r. (śr.) j. nowożytny
22.12.17r. (pt.)
23–31.12.17r.
12.01.18r. (pt.)
18.01.18r. (cz.)
22.01–02.02.18r.
06.02.18r. (wt.)
19–21.03.18r. termin orientacyjny
29.03–02.04.18r.
18.04.18r. (śr.) cz. humanistyczna
19.04.18r. (cz.) cz. matemat. – przyr.
20.04.18r. (pt.) j. nowożytny
07.05.18r. (pn.) kl. III – spr. kompetencji
07.05.18r. (pn.) kl. VII i kl. II gimn. – j. polski
08.05.18r. (wt.) kl. II gimn. – historia
i wos
09.05.18r. (śr.) kl. VII i kl. II gimn. –
matematyka

10.05.18r. (cz.) kl. II gimn. – przedm.
przyrodnicze
11.05.18r. (pt.) kl. VII i kl. II gimn. –
j. nowożytny
18.05.18r. (pt.)

Święto Szkoły
Ostateczny termin wystawienia ocen na
15.06.18r. (pt.)
koniec roku
Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
18.06.18r. (pn.)
Rada Pedagogiczna – podsumowująca
20.06.18r. (śr.)
pracę szkoły
Pożegnanie uczniów klas III gimnazjum 21.06.18r. (cz)
Zakończenie zajęć dydaktycznych
22.06.18r. (pt)
2017/2018
Dyrektor szkoły zastrzega możliwość zmiany terminów poszczególnych wydarzeń
zawartych w kalendarzu.

Dni ustawowo wolne od pracy:
 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.(środa)
 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r. (sobota)
 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.(poniedziałek –wtorek)
 Nowy Rok – 1 stycznia 2018r.(poniedziałek)
 Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r. (sobota)
 Wielkanoc – 1 i 2 kwietnia 2018 r. (niedziela –poniedziałek)
 Święto Pracy – 1 maja 2018 r. (wtorek)
 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.(czwartek)
 Boże Ciało – 31 maja 2018 r. (czwartek)
Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w szkole
 08.01.2018 r. (poniedziałek)
 09.04.2018 r. (poniedziałek)
 18-19-20.04.2018 r. (środa, czwartek, piątek)
 02 i 04.05. 2018 r. (środa, piątek)
 01.06.2018 r. (piątek)

