KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

2.
Diagnoza wstępna opanowania przez uczniów umiejętności po Do 15 września 2016 r.
klasie VI i III SP w klasach I Gimnazjum i IV SP ze wszystkich
przedmiotów (raporty dostarczyć do końca września)
3.
Diagnoza wstępna opanowania przez uczniów umiejętności
matematycznych w klasach II i III Gimnazjum i V i VI SP

Do 15 września 2016

Diagnoza wstępna opanowania przez uczniów kompetencji z
języka polskiego w klasach II i III Gimnazjum i V i VI SP

Do 15 września 2016

Rada pedagogiczna (zatwierdzenie planu nadzoru, programu
wychowawczego i profilaktyki szkoły, szkolenie BHP)

15 września 2016 r.

4.

5.
Czwartek 14.30
6.
Zebranie organizacyjne (informacyjno – wyborcze) dla
rodziców

20 września 2016r.

Gimnazjada LA

28 września 2016

Zgłoszenie szkoły do udziału w Wojewódzkich Konkursach
Przedmiotowych

Do 12 października 2016 r.

Święto szkoły

13 października 2016 r.

7.
8.

9.

10
. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2016

11.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych
12
. Etapy rejonowe wojewódzkich konkursów przedmiotowych

31 października 2016 r.

Do 25 listopada 2016

13
. Zebrania z rodzicami oraz wywiadówka profilaktyczna

listopad 2016 r.

14
. Próbny egzamin gimnazjalny w klasach III

Listopad/grudzień

15
. Czerskie Mikołajki

6 grudnia 2016

16
. Drzwi otwarte szkoły, kiermasz świąteczny oraz zebrania z
rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach
przedmiotowych i ocenach z zachowania)
17
. Zimowa przerwa świąteczna
18
. Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych
19
. Rada klasyfikacyjna

15 grudnia 2016 r.

23 grudnia – 1 stycznia
2017 r.
5 stycznia 2017 r.

11 stycznia 2017 r.

20
. Zebranie z rodzicami (podsumowanie klasyfikacji śródrocznej 12 stycznia 2017 r.
21
. Koniec I semestru

20 stycznia 2017r.

22
. Rada podsumowująca

31 stycznia 2017 r.

23
. Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017r.

24
. Próbny egzamin gimnazjalny w klasach III

Luty/marzec

25
. Rekolekcje wielkopostne i prezentacja projektów uczniowskich marzec
w klasach II
26
. Zebranie z rodzicami (informacja o postępach w nauce)

29 marca 2017 r.

27
. Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

28
. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:


część humanistyczna



część matematyczno-przyrodnicza



część z języka obcego nowożytnego

29
. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych dla klas I i II gimnazjum
30
. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31
. Drzwi otwarte szkoły i zebrania z rodzicami (informacja o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych)

19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.
Wyniki udostępnione
czerwca 2017r.

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r.
17 maja 2017 r.

32
. Promocja i drzwi otwarte szkoły

Maj 2017 r.

33
. Próbny egzamin gimnazjalny dla klas II

maj 2017 r.

34
. Dzień dziecka

1 czerwca 2017 r.

35
. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:


część humanistyczna



część matematyczno-przyrodnicza



część z języka obcego nowożytnego

23

czerwiec 2017 r.

36
. Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

12 czerwca 2017 r.

37
. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2017 r.

38
. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych

16 czerwca 2017 r.

39
. Zakończenie rocznych zajęć w klasach III

22 czerwca 2017 r.

40
. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

41
. Konferencja podsumowująca

27 czerwca 2017 r.

