Załącznik nr 1.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1

TERMIN

WYDARZENIE

1 września 2016 r. godzina 9.00

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 września 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

6 września 2016 r.

Zebranie z rodzicami

6 września 2016 r.

Spotkanie Rady Rodziców

14 października 2016 r.

Święto Edukacji Narodowej

18 października 2016 r.

Zebranie z rodzicami

18 października 2016 r.

Spotkanie Rady Rodziców

6 grudnia 2016 r.

Zebranie z rodzicami

2

6 grudnia 2016 r.

Spotkanie Rady Rodziców

6 grudnia 2016 r.

Kiermasz Świąteczny

23 - 31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Do 16 stycznia 2017 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

23 stycznia 2017 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 stycznia 2017 r.

Rozpoczęcie II okresu

24 stycznia 2017 r.

Zebranie z rodzicami – podsumowanie I okresu

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

Ferie zimowe

21 lutego 2017 r.

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 marca 2017 r.

Zebranie z rodzicami

14 marca 2017 r.

Spotkanie Rady Rodziców

14 marca 2017 r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej – procedury egzaminu gimnazjalnego

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:

19 kwietnia 2017 r. (środa)


część humanistyczna
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie– godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)


21 kwietnia 2017 r. (piątek)

część matematyczno-przyrodnicza
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00



część z języka obcego nowożytnego
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

dodatkowy termin w gimnazjach:

1 czerwca 2017 r. (czwartek)


3

część humanistyczna
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

2 czerwca 2017 r. (piątek)

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00


5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

16 czerwca 2017 r. (data wydania zaświadczenia:
23 czerwca 2017r.).

16 maja 2017 r.



część matematyczno-przyrodnicza
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
część z języka obcego nowożytnego
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
do szkół:
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi z przedmiotów i ocenami nagannymi
z zachowania
Rodzic, który był nieobecny na zebraniu zobowiązany jest ustalić
termin spotkania z wychowawcą celem uzyskania informacji o
zagrożeniach. Szkoła w takiej sytuacji nie jest związana terminem
dot. informacji o zagrożeniach

4

16 maja 2017 r.

Spotkanie Rady Rodziców

Do 12 czerwca 2017 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Do 13 czerwca 2017 r.

Składanie wniosków dot. uzyskania wyższej rocznej oceny
z przedmiotu oraz rocznej oceny zachowania

19 czerwca 2017 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Ferie letnie

28 czerwca 2017 r.

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dni wolne (bez konieczności odpracowania) od zajęć dydaktycznych:


31 października 2016 r.



19, 20, 21 kwietnia 2017 r.



2 maja 2017 r.



16 czerwca 2017 r.

W wyżej wymienionych dniach będą organizowane dla uczniów zajęcia opiekuńcze w miarę potrzeb.
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