WAŻNE TERMINY
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
DNI OTWARTE, ZEBRANIA Z RODZICAMI,
SPRAWDZIANY PRÓBNE , BADANIA WYNIKÓW,
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
I OKRES zajęć dydaktyczno - wychowawczych

od 1 września 2016r. do 3 lutego 2017 r.

WRZESIEŃ 2016
sprawdzian diagnozujący angielski kl. IV

5 września 2016r. (poniedziałek)

sprawdzian diagnozujący dla uczniów klas IV- VI

7-13 września 2016 r. (JP+M)

mierzenie uczniów do strojów szkolnych - ,,mundurków”

13 września 2016 r. wtorek 10.30-12.00

posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 września 2016 r. ( środa)

ogólne zebranie z rodzicami klas I–VI

15 września 2016 r. ( czwartek)

zdjęcia do legitymacji dla klas I

16 września 2016 r. ( piątek) 10.30 – 12.35

sprawdzian diagnozujący dla uczniów klas I-III

19 - 23 września 2016 r.

uroczystość ślubowania uczniów klas I

29 września 2016 r. ( czwartek ) – godz. 16.00

PAŹDZIERNIK 2016
zdjęcia szkolne dla uczniów kl. I-VI

11-12 października 2016 r. ( wtorek, środa)

LISTOPAD 2016
zebrania z rodzicami klas I–VI

3 listopada 2016 r. ( czwartek)
GRUDZIEŃ 2016

,,Biała Szkoła” dla uczniów klas IV

17-21 grudnia 2016 r.

dzień otwarty szkoły - klasy IV – VI

13 grudnia 2016 r. ( wtorek )

informacja dla rodziców o ocenach niedostatecznych

20 grudnia 2016 r. (wtorek)

odbiór podpisanego zawiadomienia o ocenach ndst

21 grudnia 2016 r. ( środa )

STYCZEŃ 2017
„oceny na zielono” w dziennikach lekcyjnych

11 stycznia 2017 r. (środa)

wychowawcy przekazują kartki
z przewidywanymi ocenami okresowymi

12 stycznia 2017 r. (czwartek)

odbiór podpisanych kartek z ocenami okresowymi

13 stycznia 2017 r. (piątek)

FERIE ZIMOWE

16 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r.

koniec I okresu zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 3 lutego 2017 r. ( piątek)

LUTY 2017
II OKRES zajęć dydaktyczno - wychowawczych

od 6 lutego 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

1 lutego 2017 r. (środa)

zebrania z rodzicami klas I–VI
(podsumowanie I okresu zajęć dydaktyczno-wychow.)

7 lutego 2017 r. (wtorek)

zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące
I okres roku szkolnego 2016/2017

9 lutego 2017 r.( czwartek)

zabawa choinkowa klas I- III

21 lutego 2017 r. ( wtorek)

zabawa choinkowa klas IV - VI

22 lutego 2017 r. (środa)
KWIECIEŃ 2017

ogólne zebranie z rodzicami klas I–VI

4 kwietnia 2017 r. ( wtorek)
MAJ 2017

informacja dla rodziców o ocenach niedostatecznych

17 maja 2017 r. (środa)

dzień otwarty szkoły dla rodziców ucz. klas IV-VI

18 maja 2017 r. (czwartek)

odbiór podpisanego zawiadomienia o ocenach ndst

18 maja 2017 r. (czwartek)

ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów

maj 2017 r.

badanie wiedzy i umiejętności kl. IV

maj 2017r. (H+P)

ogólnopolskie badanie umiejętności piątoklasistów

maj 2017 r. (JP+M)

badanie wiedzy i umiejętności klas VI

maj 2017 r. (JP+M+JA)

próbna ewakuacja szkoły

maj 2017 r.
CZERWIEC 2017

„oceny na zielono” w dziennikach lekcyjnych

7 czerwca 2017 r. (środa)

wychowawcy przekazują kartki z przewidywanymi ocenami
rocznymi za potwierdzeniem odbioru (podpisy uczniów)

8 czerwca 2017 r. (czwartek)

odbiór podpisanych kartek z ocenami okresowymi

9 czerwca 2017 r. ( piątek)

klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 czerwca 2017 r. (piątek)

zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r. (piątek)

zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące
rok szkolny 2016/2017

23 czerwca 2017 r. (piątek)

