KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Lp.
1.

2.

Zadania
Posiedzenia Rady Pedagogicznej:
 kończące rok szkolny 2015/2016

Termin

 rozpoczynające nowy rok szkolny
2016/2017

29.08.16r. – godz.10.00
/poniedziałek/
30.08.16r. - godz.10.00
/wtorek/

 zatwierdzające /plany, programy/

26.09.16r. - /poniedziałek/

 przedstawienie planu nadzoru

12.09.16r. - /poniedziałek/

 zagrożeniowe

05.12.16r. - /poniedziałek/
15.05.17r. - /poniedziałek/

 klasyfikacyjne

09.01.17r. - /poniedziałek/
12.06.17r. - /wtorek /

 podsumowujące pracę

30.01.17r. - /poniedziałek/
26.06.17r. - /poniedziałek/

Spotkania z rodzicami:
a) rozpoczynające nowy rok
szkolny:
klasy I
klasy II
klasy III
b) comiesięczne konsultacje

13.09.2016r./wtorek/
godz. 17.00
godz. 18.30
godz. 19.00
04.10.16r. /konsultacje/
08.11.16r.
/zebr.śródsemestralne +
konsult./
06.12.16r. /konsult.+zagroż./
styczeń bez konsultacji
12.01.17r. /zebr. podsum.
I półrocze/
luty bez konsultacji
07.03.17r. / konsultacje/
04.04.17r. /zebr.
śródsemestralne +
konsultacje /
maj bez konsultacji
16.05.17r. / konsultacje
+zagr./ + Dzień Rodziny
czerwiec bez konsultacji

Odpowiedzialni

dyrekcja
dyrekcja

dyrekcja,
wszyscy n-le

c) zebranie Rady Rodziców

20.09.2016r. /wtorek/ –
g. 18.00

d) spotkania śródroczne

08.11.16r. /wtorek/
04.04.17r./wtorek/

e) spotkanie na zakończenie I
f) półrocza

12.01.17r. /czwartek /

3.
Imprezy i uroczystości szkolne:
a) rozpoczęcie roku szkolnego:
klasy I
klasy II
klasy III

01.09.16r. /czwartek/
godz. 10.15
godz. 9.40
godz. 9.00

p. Kołcz
p. Karpisz
p. Kobojek

b) wyjście pod pomnik z okazji
01.09.16r./czwartek/
77 rocznicy wybuchu II Wojny

p. Kazimierczak
Ewa

c) uroczystość miejska – wyjście
pod pomnik

01.10.2016r.

p. Ciesielska
p. Uryszek

d) ślubowanie uczniów klas I

13.10.16r

p. Adaszyńska

e) Dzień Papieski - dekoracje

od 13.10.16r.

p. Jabłoński

f) Apel z okazji 11 Listopada
wyjście pod pomnik

10.11.16r./czwartek/
11.11.16r./piątek/

p. Świrad
p.Bilewicz Szyrmer
p. SąsiadekMagin

p. Rybus

g) Dzień Tolerancji

16.11.16r./środa/

h) Przedstawienie profilaktyczne

listopad 2016r.

i) Międzynarodowy Dzień
Wolontariatu

05.12.16r./poniedziałek/

p. Jabłoński

j) Dzień Języków Obcych

12.01.17r./czwartek/

p. Wrońskaprzewodnicząca,
p. BakałaMaszarek,
p. Będkowska
n-le j. obcych

k) Wigilia

22.12.16r./czwartek/

p. Zganiacz,
p. SzczesioGawrońska.
p.Wojtysiak –

p. Marszałek

zaproszenie
emerytów
p.Cieślik,
p. Sobczyńska
- wystrój
l) ,, Razem w XXI wiek”

luty 2017r.

p. Antosik,
p. Cieślik,
p. Jabłoński
p.Szymborska

m) Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2017r.

p. Jabłoński

n) ,, Koncert Talentów”

20.03.17r./poniedziałek/

p. Pawlakprzewodnicząca,
p. Winiarczyk,
p. Ciesielska,
p. Cieślik,
p. Sobczyńska,
p. Król

o) Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

01.03.2017r.

ks. Świrad,
p. Adaszyńskaturniej

p) Dzień Bibliotekarza i
Biblioteki

08.05.16r.

p. Pawlak

q) Przedstawienie do MOK w
kwiecień / maj 2017r.
ramach przeglądu przedstawień

p. FunkowiczKrata

r) Apel z okazji 3 Maja
wyjście pod pomnik

04.05.17r.
03.05.17r.

p. Jach
p. Bogucka
p. Kołcz

s) Dzień Rodziny

16.05.17r.

p. Będkowskaprzewod.
p. Szczesio-

Gawrońska,
p. Jóźwiak-Sudak,
p. E. Kazimierczak

t) wyjście pod pomnik na
cmentarz

22.05.17r.

p. Adaszyńska
p. Karpisz

u) Bal pożegnalny dla klas III

14.06.17r. /środa/

p. Woźniak – cz.
organizacyjna

p. Marszałekcz. artystyczna

v) Uroczyste zakończenie roku
szkolnego i krótka część
artystyczna dla kl. III

4.

Konkursy:
a) Kuratoryjne

5.

Inne:

a) analiza sprawdzianu z jęz.
polskiego, matematyki

23.06.17r.

wych. klas i n-le
w-f : kl. I –
p.Kołcz, kl. II –
p.Karpisz, kl. III
– p. Kobojek,
p. Będkowska,
p. Sobczyńska

wg harmonogramu
KO i szkoły

wyznaczeni
nauczyciele

02 –09.09.16r.

p. Kazimierczak
Małgorzata,
p. Olejniczak

b) test diagnostyczny z jęz.
angielskiego i porównanie ze
sprawdzianem, oraz test z
informatyki

p. Śniegucka
p. Różycki

c) próbny egzamin gimnazjalny
dla klas III /przygotowanie i
analiza wyników/

p. Kazimierczak
Małgorzata,
p. Adaszyńska,
p. Woźniak,
p. Wojtysiak,
p. BakałaMaszarek,

sprawdzanie zadań zamkniętych:
nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych
d) próbny egzamin gimnazjalny
dla klas II
sprawdzanie zadań zamkniętych:
nauczyciele j. pol., matematyki,
j. angielskiego
e) przygotowanie wyborów do
SU, wybory
f) egzamin gimnazjalny
g) wyjazdy :
a. Teatr - 1 raz w roku
podczas zajęć
lekcyjnych, pozostałe
wyjazdy po lekcjach

podczas rekolekcji
03,04,05.04.2017r.
/poniedziałek, wtorek,
środa/

do 29.09.16r.
19,20,21.04.2017r.
/ środa, czwartek, piątek/

p. Szymborska,
p. SzczesioGawrońska,
p. SąsiadekMagin
p. Rybus,
p. Sobczyńska
dyrekcja

odpowiedzialni
za właściwą
organizację
wychowawcy

b. Kino – po zajęciach
lekcyjnych
(wyjazdów do kina i teatru
nie organizować w piątek)
6.

Dyskoteki:
a) rozpoczynająca nowy rok szkolny

07.10.16r./piątek/

p. Zawadzka,
p. Będkowska,
p. JóźwiakSudak,
p. Pawlak,
p . Karpisz,
p. Staniek

b) andrzejkowa

25.11.16r./piątek/

p. Śniegucki,
p. BąkałaMaszarek,
p. Jabłoński,
p. Kołcz,
p. Sobczyńska,
p. SąsiadekMagin

c) noworoczna

13.01.17r./piątek/

p. Śniegucki,
p. Kobojek,
p. Zganiacz,
p. Wrońska,
p. Kazimierczak
E.,
p. Karpisz

d) ostatkowa

24.02.17r./piątek/

p. Śniegucki,
p. Feliniak,
p. Król,
p. Winiarczyk,
p. Bogucka,
p. Kołcz

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12. 2016r. ,
Ferie zimowe 16.01. - 29.01.2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04. – 18.04. 2017r.
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017r.
Terminy mogą ulec pewnym zmianom.
Terminy wycieczek i wycieczek projektowych: 29.05. – 03.06.2017r.
Czas trwania wycieczki – max. 3 dni.
Wyjazdy ZOO i Ogród Botaniczny: 5 - 9.06.2017r. /znacznie wcześniej zebrane pieniądze/.

