Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Gimnazjum nr 14
4.09 poniedz.
7.09 czwartek
29.09 piątek
12.10 czwartek
14.10 sobota
16.10 pon.– 20.10 piąt.
1.11 środa
10.11 piątek
11.11 sobota
16.11 czwartek
6.12 środa
4.12 pon.-8.12 wt.
12.12 wtorek
22.12 piątek
23.12 sobota-1.01 pon.
grudzień
6.01 niedziela
do 22.01 poniedziałek
23.01 wtorek
25.01czwartek
6.02 wtorek
7.02 środa
8.02 czwartek
12.02pon.-25.02 niedz.
luty
8.03 czwartek
15.03 czwartek
marzec
28.03 środa
29.03 czw. – 3.04 wt.
19.04 czwartek
18.04 śr.-20.04. piątek
18.04 środa
20.04 piątek
30.04 poniedz.
1.05 wt.
2.05 środa
3.05 czwartek
4.05 piąt.. – 8.05 wt.
do 16.05 środa

WRZESIEŃ
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zebranie z rodzicami: organizacyjno – informacyjne
Klasowy Dzień Chłopca
PAŹDZIERNIK
Dzień otwarty dla rodziców
Dzień Edukacji Narodowej.
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
LISTOPAD
Święto Zmarłych - dzień wolny od zajęć
Szkolne obchody Święta Niepodległości
Święto Niepodległości
Zebranie z rodzicami
GRUDZIEŃ
Mikołajki klasowe
Tydzień Jana Kasprowicza
Święto Patrona Szkoły
Wigilie klasowe, spotkanie przed Świętami Bożego Narodzenia
Zimowa przerwa świąteczna.
Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III
STYCZEŃ
Święto Trzech Króli
Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Poinformowanie uczniów.
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.
Zebranie z rodzicami - podsumowanie I okresu
LUTY
Badanie wyników nauczania z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla
klas II (ewaluacja wewnętrzna)
Badanie wyników nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka
polskiego dla klas II (ewaluacja wewnętrzna)
Badanie wyników nauczania z języka angielskiego dla klas II (ewaluacja
wewnętrzna)
Ferie zimowe
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
MARZEC
Klasowe Święto Kobiet
Dzień otwarty dla rodziców
Konkurs „Kangur matematyczny” i Dzień liczby π
Spotkanie przed Świętami Wielkanocnymi
Wiosenna przerwa świąteczna
KWIECIEŃ
Zebranie dla rodziców
Egzamin gimnazjalny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Szkolne obchody święta Konstytucji 3 Maja
MAJ
Święto Pracy - dzień wolny od zajęć
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć
Egzamin maturalny
Zaznaczenie w dziennikach przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych: niedostateczny

17.05 czwartek
31.05 czwartek
1.06 piątek
czerwiec
4.06 poniedz.
do 6.06 środa
7.06 czwartek
8.06 piątek
11.06 poniedziałek
12.06 wt..-13.06 środa
14.06 czw.–15.06 piąt.
do 15.06 piątek
18.06 poniedziałek
19.06 wt. - 20.06 środa
20.06. śr.- 21.06 czw.
21.06 czwartek
22.06 piątek

1.
2.
3.

Dzień otwarty dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniu roczną oceną
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych: niedostateczny.
Boże Ciało - dzień wolny od zajęć
CZERWIEC
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Festyn Azorski
Klasowy Dzień Dziecka
Poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny nie mogą zostać już obniżone).
Zebranie z rodzicami: poinformowanie rodziców na piśmie o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Składanie podań do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Ustosunkowanie się nauczycieli do podań, ustalenie zakresu i terminów
sprawdzianów. Przekazanie dyrektorowi informacji na ten temat (nauczyciele).
Przeprowadzanie ewentualnych sprawdzianów.
Informacja o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania.
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa.
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.
Składanie świadectw do podpisu.
Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich.
Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw.

Załączniki do kalendarza roku szkolnego 2017/18
Harmonogramy prac na poszczególne miesiące
Kalendarz planowanych wyjść, wycieczek
Kalendarz planowanych uroczystości szkolnych, imprez, akcji itp.

