Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r. (sobota) - 31 grudnia
2017 r. (niedziela)

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego
Wakacje

22 czerwca 2018 r.
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne w roku szk. 2017 / 2018
Święto – dzień ustawowo
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
wolny
DEN - na podstawie art.
74 KN dzień wolny od
zajęć lekcyjnych

Data

Dzień tygodnia

14 października 2017 r.

sobota

1 listopada 2017 r.

środa

Wszystkich Świętych

11 listopada 2017 r.

sobota

Święto Niepodległości

6 stycznia 2018 r.

sobota

Święto Trzech Króli

18, 19,20 kwietnia 2018 r.

środa, czwartek, piątek

Egzamin gimnazjalny

1 maja 2018 r.

wtorek

Święto Pracy

3 maja 2018 r.

czwartek

Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja 2018 r.

czwartek

Boże Ciało

2 stycznia (wtorek) - dzień wolny dla
uczniów.

30 kwietnia, 2, 4 maja (poniedziałek,
środa, piątek) - dni wolne dla
uczniów

1 czerwca 2018 r. (piątek) - dzień
wolny dla uczniów

Roczny harmonogram zebrań z rodzicami - I semestr
Data
Forma
Tematy główne
 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
04.09
poniedziałek  Informacje na temat organizacji pracy Szkoły
13 i 14
 Informacje na temat organizacji pracy Szkoły w roku szkolnym
2017/2018. c. d.
września
Zebrania
 Zapoznanie z przepisami zawartymi w WO/WSO.
środa
czwartek
 Wybór Rad Klasowych Rodziców.
15 i 16
Konsultacje i
 Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.
listopada
zebrania kl. III
 Informacje na temat organizacji pracy Szkoły
środa
Gimnazjum
 Informacje dot. Egzaminu gimnazjalnego
czwartek
13 i 14
Zebrania
grudnia
i
 Zapoznanie rodziców z wynikami śródokresowej analizy za I półrocze.
środa
konsultacje
czwartek
Wystawienie ocen do 3 stycznia 2018 r.
10 i 11
stycznia
środa, czwartek

Zebrania

 Zapoznanie rodziców z wynikami śródrocznej klasyfikacji.

Roczny harmonogram zebrań z rodzicami - II semestr
Tematy główne

Data

Forma

14 i 15 marca
środa
czwartek

Konsultacje
Zebrania rodziców
uczniów kl. III Gim

23 i 24 maja
środa
czwartek

Zebrania
i
konsultacje

 Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.
 Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego

 Zapoznanie rodziców z wynikami śródokresowej analizy za II
półrocze.

Wystawienie ocen do 12 czerwca 2018 r.

22.06.
piątek

 Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018

