Terminarz roku szkolnego 2017/2018
Podstawa prawna:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. poz1603 z 2017r)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych( Dz. U. poz843,z 2016.poz.1278 oraz
2017r.poz.1651).
3. Statut Szkoły.

1. 1.
2.
3. 3.

4.
5.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017

Zaprowadzenie dokumentacji szkolnej( zgodnie z przydziałem zadań )

04.09.2017

Zebrania informacyjno-organizacyjne dla rodziców:
- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez nauczyciela programu ;
- zapoznanie ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
- z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana roczna(
półroczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
- z innymi ważnymi dokumentami i procedurami obowiązującymi w szkole.
Zimowa przerwa świąteczna
/dyżur-opieka dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów/
Przekazanie rodzicom pisemnej informacji o przewidywanych
śródrocznych ocenach niedostatecznych

20.09.2017-oddziały
przedszkolne oraz klasy 1-3
21.09.2017- klasy 4-7

23.12 – 31.12.2017

6.

Termin wystawienia ocen za I półrocze

Na zebraniach
6.12. 2017- klasy 0-3
Na zebraniach
7.12.2017- klasy 4-7
Do 08.01. 2018

7.

Posiedzenie RP – klasyfikacja śródroczna uczniów klas I- VII

09.01.2018

8.

Zebrania z rodzicami – po pierwszym półroczu

10.01.2018 klasy 0-3
11.01.2018 klasy 4-7
15.01.2018-26.01.2018
30. 01. 2018

9. 5.
10.

Ferie zimowe
Plenarne posiedzenie RP- ocena pracy szkoły za I półrocze

11. 6.
12. 9.

Diagnozy szkolne przedmiotowe
Diagnoza gotowości szkolnej oddziałów przedszkolnych

13.
14. 1.

Wydanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej.
Diagnozy IBK klasy 0-VII

15.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018

16.

Przekazanie rodzicom pisemnej informacji o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

17.

Przekazanie uczniom na poszczególnych godzinach zajęć
edukacyjnych oraz godzinie wychowawczej (w rozmowie bezpośredniej
z wpisem do dziennika lekcyjnego ) informacji o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Na zebraniach
09.05.2018-klasy 0-3
Na zebraniach
10.05.2018-klasy4-7
Do 10 .05.2018

Listopad/grudzień 2017
Październik-marzec
2017/2018
27 Kwietnia 2018
Maj 2017

18.

19.
20.
21. 7.
22. 18
.
23. 9.
`

Termin składania wniosków do nauczyciela, wychowawcy szkoły w sprawie Do 17.05.2018
podwyższenia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania./ 5
dni roboczych po uzyskaniu informacji pisemnej o przewidywanej ocenie/
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z
Do 12.06.2018
zachowania z poinformowaniem uczniów.
Posiedzenie RP- klasyfikacja i promocja uczniów
15.06.2018
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych
Termin odwołania od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej /w terminie
nie później niż dwa dni robocze od zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych/
Plenarne posiedzenie RP- ocena pracy szkoły za 2017/2018
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów PSP w
roku szkolnym 2017/2018-uczniowie nie przychodzą do szkoły

22.06.2018
Do 26.06.2018

23.08. 2018
2 maja 2018/środa/po
uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Rodziców Rad
Oddziałowych i Samorządu
Uczniowskiego oraz po
odpracowaniu w wybraną
sobotę/
4 maja 2018 /piątek/
/Dzień odpracowany – Dzień
drzwi otwartych szkoły/
1 czerwca 2018 / piątek po
Bożym Ciele - Dzień
odpracowany- Piknik
Rodzinny/

24. 26
.

Dni bez zajęć dydaktycznych dla uczniów PSP w roku szkolnym
2017/2018- uczniowie przychodzą do szkoły

4 września 2017- inauguracja
roku szkolnego 2017/2018
13 października 2017 Święto Komisji Edukacji
Narodowej
22 grudnia 2017- klasowe
imprezy świąteczne: realizacja
projektów wychowawczoprofilaktycznych
29 maja 2018- Święto Patrona
1-2 lutego 2018- Bal
Karnawałowy kl.0-III

Zebrania i konsultacje z rodzicami - dla rodziców dzieci oddziałów
przedszkolnych 0abc

20 września 2017- zebranie
bez konsultacji
6 grudnia 2017- zebranie i
konsultacje
19 kwietnia 2018przekazanie zaświadczeń o
gotowości szkolnej
6 czerwca 2018- zebranie i
konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami - dla rodziców uczniów klas 1-3

20 września 2017-bez
konsultacji
25 października 2017zebrania i konsultacje i
6 grudnia 2017 –
zebrania i konsultacje
10 stycznia 2018 – zebranie
bez konsultacji-wywiadówki
21 marca 2018zebrania i konsultacje
9 maja 2018 –
zebrania i konsultacje i
6 czerwca 2018- zebrania
bez konsultacji

Zebrania i konsultacje z rodzicami - dla rodziców uczniów klas 4-7

21 września 2017- zebrania
bez konsultacji
26 października 2017konsultacje
7 grudnia 2017konsultacje
11 stycznia 2018- zebrania
bez konsultacji
22 marca 2018konsultacje
10 maja 2018zebrania i konsultacje

Zebranie z rodzicami może się odbyć na wniosek wychowawcy lub rodziców w innym lub dodatkowym terminie, po
uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

Terminarz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu ……………………………….

Podpis przewodniczącego RR :……………………………………

Terminarz zaopiniowany pozytywnie przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu …………..……………
Podpis przewodniczącego SU:…………………………………….

Podpis opiekuna SU:………………………………………………

