TERMINARZ –rok szk. 2017/2018

Kl. I, II :4.09.2017 - 12.01.2018

I okres nauki
kl. III : 4.09.2017 – 22.12.2017

kl. I i II:29.01.2018 – 22.06.2018

II okres nauki
kl. III:

Dni wolne od zajęć
dydaktycznych

Zostaną podane Zarządzeniem Dyrektora szkoły do końca września 2017r.

9:30
4.09.2017 (pon)
11:00

12.09.2017 (wt)
Plan B

2.01.2018 – 27.04.2018

17:30

Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2017/2018
-Rozpoczęcie roku szkolnego klas drugich i trzecich
-Rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych

Zebranie rodziców uczniów klas I -spotkanie z dyrektorem w
s.gimn. a następnie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

wrzesień 2017

Plener artystyczny kl.1c

wrzesień 2017

Obóz Naukowy w Rogowie-kl.1b
Zebranie rodziców uczniów:

19.09. 2017 (wt)

do 29.09.2017 (pt)
do 30.09.2017

od
17:30

 klas drugich(godz.17:30-spotkanie z dyrektorem w s.
gimnastycznej a następnie ok 18:15 z wychowawcami w salach
lekcyjnych)
 klas trzecich (17:30:00-spotkanie z wychowawcami w salach
lek. a następnie o 18:15 z dyrektorem w s.gimnastycznej – inf.
o maturze )
Wybór Samorządu Uczniowskiego
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych
(uczniowie klas maturalnych)

13.10.2016 (pt)

12:00

17.10.2017 (wt)

od
17:30

13.11.2017 (pon)

12:00

21-24.11.2017 (wt-pt)
28.11.2017 (wt)

17:30

Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III
Wystawienie ocen śródrocznych (klasy trzecie)
 Wigilia szkolna
 Wigilie klasowe

22.12.2017 (pt)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 – 31.12.2017
17:30

do 12.01.2018 (pt)

- Zebrania z rodzicami klas.III (podsumowanie I okresu nauki)
Wystawienie ocen śródrocznych (klasy I i II)
Ferie zimowe

15.01-28.01.2018
6.02.2018 (wt)
Plan B

-Dzień Otwarty

Matura próbna

do 19.12.2017 (pt)

9.01.2018 (wt)
Plan B

 Ślubowanie klas pierwszych
 Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18:00

- Zebranie rodziców uczniów klas I, II
(podsumowanie I okresu nauki)
Studniówka

styczeń/luty 2018

do 7.02.2018 (pt)

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych
(uczniowie klas maturalnych i absolwenci)

16 marca 2018(pt)

Święto Szkoły

17 marca 2018 (sob)

Dzień Otwarty dla gimnazjalistów

marzec 2018

Targi Edukacyjne Szkół (PKiN)

do 16.03.2018 (pt)

20.03.2018 (wt)

Wystawienie propozycji ocen rocznych (klasy III)

17:30

Zebrania rodziców kl. I, II, III
(w klasach III informacje o propozycjach ocen rocznych oraz
propozycjach ocen zachowania)

26.03-28.03.2018

pon, wt, Rekolekcje (data do potwierdzenia)
sr

29.03-3.04.2018

czw-wt

9.04.2018 (pon)

Wiosenna przerwa świąteczna
Obchodzimy Dzień Autyzmu, przypadający na 8.04.2018

do 20.04.2018 (pt)

Wystawienie ocen rocznych w klasach III

23.04.2018 (pon)

Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy związane z odwołaniami
dla uczniów klas III.

27.04.2018 (pt)

12:00

4-23 maja2018

Egzaminy maturalne pisemne i ustne
Wystawienie propozycji ocen
zachowania w klasach I i II

do 18.05.2018 (pt)
22.05.2018 (wt)

Uroczyste zakończenie nauki w klasach III

17:30

czerwiec 2018

rocznych

i

propozycji

ocen

Zebranie rodziców klas I i II (informacja o propozycjach ocen
rocznych i propozycjach ocen zachowania)
Piknik Hobbystyczny oraz Piknik z Nauką i Zdrowiem

do 15.06.2018 (pt)

Wystawienie ocen rocznych w kl. I i II

do 15.06.2018 (pt)

Składanie podań o egzaminy związane z odwołaniami i deklaracji
przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych

18.06.2018 (pon)

Egzaminy klasyfikacyjne oraz egzaminy związane z odwołaniami.

22.06.2018 (pt)

9:00

od ok. 23.08.2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Egzaminy poprawkowe (poprawki kl.I-III oraz maturalne)
Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2017/2018

3.09.2017 (pon)

9:30
11:00

-Rozpoczęcie

roku

szkolnego

klas

drugich

-Rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych

Uwaga!
 Dyrektor zastrzega sobie możliwość zmian w uzasadnionych
przypadkach.

i

trzecich

