Kalendarium roku szkolnego 2017/2018











































04.09.2017 r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
14.09.2017 r. – zebranie rodziców-wybory do Rad Oddziałowych i do Rady Rodziców Szkoły,
28.09.2017r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej, zebranie Rady Rodziców Szkoły - ukonstytuowanie
się Rady,
wrzesień 2017 r. – test kompetencji: j. polski, matematyka, język obcy – kl. IV,V i VII,
wrzesień 2017 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas II i III z matematyki oraz kl. II
z chemii i fizyki,
październik 2017 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas III z chemii i fizyki,
19.10.2017 r. – uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych,
16.11.2017 r. – zebranie rodziców,
05-07.12.2017 r. – próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów kl. III,
23.12.2017 r.- 01.01.2018 r. – zimowa przerwa świąteczna,
styczeń 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. IV,V i VII oraz kl. II i III z matematyki,
15.01.2018 r. – termin wystawienia śródrocznych ocen przewidywanych,
16.01.2018 r. – zebranie rodziców,
28.01.2018 r. – zakończenie I semestru,
29.01.2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie śródrocznych wyników edukacyjnych),
12.02.-25.02.2018 r. – ferie zimowe,
26.02.2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej (śródroczne podsumowanie pracy szkoły),
luty 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. III z historii, wiedzy o społeczeństwie, chemii i fizyki, oraz biologii i geografii,
marzec 2018 r. – próbny egzamin z języka polskiego dla uczniów kl. II,
marzec 2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej (szkolenie z zakresu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego),
29.03.2018 r. - 03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
10.04.2017 r. – zebranie rodziców,
18,19,20.04.2018 r. – egzamin gimnazjalny kl. III oraz próbny egzamin dla kl. II (przedmioty przyrodnicze, historia i wos, język angielski),
kwiecień 2017 r. – zebranie Rady Pedagogicznej (organizacja roku szkolnego 2018/2019),
maj 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. IV,V,VII i II z matematyki,
maj 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. IV i V z j. polskiego, j. angielskiego, historii, przyrody,
maj 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. VII z j. polskiego, j. angielskiego, historii,
maj 2018r. – zebranie Rady Pedagogicznej,
1.06.2018r. – Święto Szkoły,
czerwiec 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. VII i II z chemii, fizyki, biologii
i geografii,
czerwiec 2018 r. – badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl. I,
04.06.2018 r. – termin wystawienia rocznych ocen przewidywanych,
05.06.2018 r. – zebranie rodziców,
19.06.2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie rocznych wyników edukacyjnych),
20.06.2018 r. – podsumowanie roku sportowego,
22.06.2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
» 9.00 - kl. III,
» 11.00 - kl. II i VII,
» 12.00 - kl. I, IV, V.
23.06.2018 r. - 31.08.2018 r. – ferie letnie,
26.06.2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej,
27.08.2018 r. - 31.08.2018 r. – egzaminy poprawkowe,
30.08.2018 r. lub 31.08.2018 r. – zebranie Rady Pedagogicznej.
03.09.2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

