Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (po zmianach)
Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie roku szkolnego
Wakacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

4 września 2017
23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018
15 stycznia – 28 stycznia 2018
29 marca – 3 kwietnia 2018
22 czerwca 2018
23 czerwca – 31 sierpnia 2018
2.11.2017; 3.11.2017; 2.01.2018; 3.01.2018;
30.04.2018; 2.05.2018; 4.05.2018; 1.06.2018

W tych dniach organizowane są zajęcia wychowawczo –
opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

I semestr
II semestr
Termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych
ocena proponowana – 14 dni przed śródrocznym i rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady,
ocena ostateczna tydzień przed śródrocznym i rocznym
posiedzeniem rady pedagogicznej

Termin zawiadamiania o rocznych ocenach
proponowanych
(do 3 dni po wystawieniu)
Termin składania pisemnych wniosków do
nauczycieli o podwyższenie proponowanej oceny
rocznej
(3 dni robocze od zawiadomienia ucznia i jego
rodziców o proponowanej ocenie)
Terminy rad pedagogicznych

Terminy spotkań z rodzicami

4.09.2017 – 31.01.2018
1.02 – 22.06.2018
I semestr
Ocena proponowana (zagrożenia) – 4.01.2018
Ocena ostateczna – 11.01.2018
II semestr
Ocena proponowana (zagrożenia) – 17.05.2018
Ocena ostateczna – 7.06.2018
Do 5.06.2018r.

Do 8.06.2018 r.

1.09.2017 – rada organizacyjna
13.09.2017 – rada organizacyjna
21.09.2017 – rada szkoleniowa
2.10.2017 rada szkoleniowa
26.10.2017 rada szkoleniowa
Posiedzenia zespołów PP, OP, 1-3, 4-7 – 11.01.2018
31.01. 2018 – rada klasyfikacyjna
15.03. 2018 – rada szkoleniowa
10.05.2018 – rada szkoleniowa
Posiedzenia zespołów PP, OP, 1-3, 4-7 – 7.06.2018
14.06.2018 – rada klasyfikacyjna
Kl. 1-3
I semestr 14.09.2017 (zebranie), 18.10. 2017 ( dzień
otwarty), 22.11.2017 (dzień otwarty), 13.12.2017
(zebranie); 30.01.2018 (zebranie),
II semestr 21.03.2018 (dzień otwarty); 25.04.2018
(dzień otwarty); 23.05.2018 (zebranie)

Kl. 4-7
I semestr 14.09.2017 (zebranie), 19.10. 2017 ( dzień
otwarty), 23.11.2017 (dzień otwarty), 14.12.2017
(zebranie); 1.02.2018 (zebranie),
II semestr 22.03.2018(dzień otwarty); 26.04.2018
(dzień otwarty); 24.05.2018(zebranie)

PP
I semestr 14.09.2017 (zebranie), 22.11.2017 (dzień
otwarty); 7.02.2018(zebranie).
II semestr 25.04.2018 (dzień otwarty);

23.05.2018(zebranie)

OP
I semestr 14.09.2017 (zebranie), 18.10. 2017
( dzień otwarty), 22.11.2017 (dzień otwarty),
13.12.2017 (dzień otwarty), 7.02.2018 (zebranie),
II semestr 21.03.2018(dzień otwarty); 23.04 –
27.04.2018 (spotkania indywidualne - diagnoza);
23.05.2018 (zebranie)

Zebrania Rady Rodziców
I semestr 14.09.2017
Termin składania podań o egzamin
klasyfikacyjny

Do 20.06.2018
(Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych – do 21 czerwca)

Termin składania podań o egzamin poprawkowy

Do 14.06.2018
(Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich)

Termin zgłaszania zastrzeżeń co do rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
zachowania, wystawionych niezgodnie z
przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny.

Do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –
wychowawczych ( 25.06 – 26.06. 2018), w
przypadku oceny uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego – do 5 dni od dnia
przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
(egzamin przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń)

Dzień patrona
„Dzień Dziecka – Dzień Sportu”

27.05.2018
4.06.2018

