Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.
04.09.2017 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11.09.2017 r.

Spotkanie z rodzicami:
 przekazanie informacji o pracy szkoły w nowym roku
szkolnym,
 spotkanie w klasach (omówienie szczegółowych kryteriów
oceniania, punktowego systemu oceniania zachowania, Statutu
Szkoły,
 wybór trójek klasowych.

04 -18.09.2017 r.

Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej:
 apel, wystawa bądź inna forma dla całej szkoły podstawowej
i gimnazjum,
 odpowiedzialni: mgr Z. Malec, mgr B. Bojewska,
mgr G. Kryg, mgr A. Szczuraszek.

02.10.2017 r.

Pasowanie uczniów klas I szkoły podstawowej:
 odpowiedzialni wychowawcy klas I i III szkoły podstawowej.

13.10.2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej:
 spotkanie z młodzieżą. Apele dla uczniów – odpowiedzialni
opiekunowie Samorządu Szkolnego.
Spotkanie z rodzicami:

18.10.2017 r.
25.10.2017 r.

informacja o ocenach i punktach.
Dzień specjalny
 „Pamięć o przeszłości i naszych przodkach”
– odpowiedzialni: mgr H. Malec , mgr Z. Malec,
mgr B. Bojewska, mgr G. Kryg, mgr M. Kryg,
mgr M. Smektała, mgr M. Banasiewicz

10.11.2017 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości:
 odpowiedzialni: mgr Irma Zimmermann,
mgr A. Szczuraszek

04.12.2017 r.

Światowy Dzień Niepełnosprawności
odpowiedzialni: mgr B. Głownicka,

mgr M. Krupiński,

mgr J. Basty, mgr M. D. Kot, mgr I. Hybsz, mgr B.
Ćwigoń, mgr K. Strugała
21.12.2017 r.

Spotkanie z rodzicami:
 informacja o zagrażanych ocenami niedostatecznych

22.12.2017 r.

Dzień specjalny:
 spotkanie wigilijne.
Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.
dyżury nauczycielskie w świetlicy szkolnej

22.01.2018 r.

Spotkanie z rodzicami:
 informacja o proponowanych ocenach.

26.01.2018 r.
styczeń 2018 r.

 Rada klasyfikacyjna półroczna.
Powstanie Wlkp.:
 akademia szkolna, odpowiedzialni: mgr E. Strugała,
mgr A. Szczuraszek
Ferie zimowe 12.02. -– 25.02.2018r.

08.03.2018 r.

Międzynarodowy Dzień Kobiet :
 spotkanie pracowników i emerytów.

27.03.2018 r.

Spotkanie z rodzicami:
 informacja o ocenach i punktach

Przerwa (wielkanocna) wiosenna 29.03.2018r. – 03.04.2018r.
dyżury nauczycielskie w świetlicy szkolnej
maj 2018 r.

18, 19, 20
kwietnia 2018 r.
26.04.2018 r.

Tydzień zdrowia – odpowiedzialni:
M. Miśkiewicz-Żyto, T. Ilnicki, N. Rabczewska, B. Ćwigoń
K. Jankowska – Grzybek, A. Kołodziejska
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Dzień Ziemi
 szkoła podstawowa - Samorząd Uczniowski i wychowawcy klas,
 gimnazjum – Samorząd Uczniowski i wychowawcy klas.

02, 04.05.2018 r.

 dodatkowe dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na
podstawie Rozporządzenia MEN z 2017 r. poz. 1603
dyżury nauczycielskie w świetlicy szkolnej

08.05.2018 r.
09.05.2018 r.

Rocznica Konstytucji 3 Maja:
 akademia

szkolna

odpowiedzialni:

mgr

Bojewska,

mgr A. Szczuraszek
21-25.05.2018 r.

22.05.2018 r.

Tydzień zawodoznawcze - odpowiedzialni


mgr M. Piotrowska



wychowawcy klas VII - III

Spotkanie z rodzicami:
 podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

01.06.2018 r.

 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
na podstawie Rozporządzenia MEN z 2017 r. poz. 1603
dyżury nauczycielskie w świetlicy szkolnej

04.06.2018r.

Dzień specjalny
Dzień Sportu i Dzień Dziecka:
 odpowiedzialni: nauczyciele wychowania fizycznego,
wychowawcy klas i rodzice.

09.06.2018 r.
11.06.2018r.

 festyn szkolny
Wystawienie ocen i spotkanie z rodzicami:
 podanie informacji o wszystkich ocenach proponowanych.

18.06.2018r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna.

Ostatni tydzień Tydzień specjalny
nauki szkolnej
22.06.2018r.

 wycieczki, turystyka piesza i rowerowa..
Zakończenie roku szkolnego:
 przygotowuje gimnazjum odpowiedzialni :
 mgr A. Chlebowska, mgr A. Szczuraszek
 dekoracja: mgr J. Basty, mgr M. Kaczmarek
Wakacje letnie 23.06.- 31.08.2018 r.

Różnego rodzaju imprezy np..: Andrzejki, Dzień Chłopca itp. odbywają się po lekcjach.

