KALENDARIUM

SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2017/2018
Lp.
0

Ważniejsze wydarzenia
78 rocznica wybuchu II
wojny światowej

Terminy
1 września 2017r

Rozpoczęcie roku
szkolnego

4 września 2017r

Tematyka
Osoby odpowiedzialne:
p. B. Chmielewska
p. A. Cież

Godz.9:00 Msza Święta
Godz. 10:00 Rozpoczęcie
uroczystości
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.)oraz przepisy wydane na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

1.

Oficjalna uroczystość
nadania imienia szkole,
przekazania sztandaru

13 września 2017r

78 rocznica agresji
sowieckiej na Polskę

17 września 2017r niedziela

Ślubowanie klas
pierwszych

do ustalenia

4.
5.

Zebranie Rady

14 września 2017r

2.

Uwagi
Godz. 12:00 – Uroczystość na
Cmentarzu Katedralnym

3.

90-Lecie szkoły, przekazanie
sztandaru

Osoby odpowiedzialne:
p. K. Idzik
p. A. Smykiel

Udział delegacji szkoły ze
sztandarem w uroczystości
miejskiej.
Godz. 17:00 Uroczystość na
Cmentarzu Katedralnym
Odpowiedzialni:
Dyrektor, wychowawcy kl. I

Porządek zebrania:
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W terminie do dnia 30 września,

6.

Pedagogicznej

(czwartek)

Spotkanie
z rodzicami –
Wywiadówka

21 września 2017r
( czwartek )

a. Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego
b. Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej
c. Organizacja doskonalenia zawodowego
d. Przyjęcie planów pracy w ramach WDN
e. Przedstawienie propozycji i wniosków do nagrody
Burmistrza
f. Sprawy różne
Przekazanie rodzicom informacji o:
a) podstawowych dokumentach regulujących prawo
wewnątrzszkolne ( Statut, Program
Wychowawczo-Profilaktyczny, WSO, PSO,
Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa) oraz ich
dostępności – strona internetowa, biblioteka
szkolna
b) terminach i tematyce comiesięcznych spotkań
z rodzicami oraz ustalonych zasadach
informowania rodziców o grożących uczniom
ocenach niedostatecznych: śródrocznych i
końcowo-rocznych zg. ze Statutem Szkoły
c) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych
d) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów
e) kryteriach uzyskiwania poszczególnych ocen z
zachowania
f) zasadach bhp obowiązujących w szkole
g) zasadach zwalniania uczniów z zajęć szkolnych
przez rodziców
h) warunkach i zasadach ubezpieczania uczniów
i) kalendarium szkoły na rok 2017/2018
j) deklaracjach związanych z udziałem uczniów
w lekcjach religii i wychowania do życia w
rodzinie
k) dyżurach pedagoga szkolnego
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informujemy uczniów oraz ich
rodziców o ustalonych
dodatkowych dniach wolnych od
zajęć dydaktycznowychowawczych.

Zapoznanie rodziców
z treścią dokumentu –
„Procedury zapewnienia
bezpiecznego pobytu uczniów
w szkole”

l) dyżurach nauczycieli
m) zmianach prawa oświatowego
Dzień Chłopaka

28 września 2017r

Obchodzony w klasach

Uroczystości związane z
Dniem Edukacji
Narodowej

13 października 2017r
(piątek)

Uroczysta akademia
Godz. 9:00
Zajęcia trwają zgodnie
z planem

Dzień otwarty dla
rodziców

23 października 2017r

Poniedziałek
16:00 – 17:30
Dyżur nauczycieli

Wszystkich Świętych

1 listopada 2017 r.
(środa)

Dzień ustawowo wolny od
pracy

Szkolne obchody
Narodowego Święta
Niepodległości

10 listopada 2017r
(piątek)

Uroczysta akademia
Godz. 9:00

Narodowe Święto
Niepodległości

11 listopada 2017r
( sobota)

Spotkanie
z rodzicami –
Wywiadówka

23 listopada 2017r
( czwartek )

Mikołajki

6 grudnia 2017r

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Osoby odpowiedzialne:
p. B. Orłowska
p. W. Kamiński

a) informacje dla rodziców dotyczące osiągnięć
dydaktycznych uczniów
b) ocena zachowania uczniów
c) sprawy różne, wynikające w trakcie pracy szkoły

Udział delegacji szkoły ze
sztandarem w uroczystości
miejskiej.
Godz. 10:30 msza św. w
Katedrze przemarsz na
Cmentarz Katedralny
Godz. 16: 30

Obchodzone w klasach
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15.

Powiadamiamy rodziców o zagrożeniu ucznia oceną
niedostateczną na I półrocze !

Spotkanie
z rodzicami –
Wywiadówka
Jasełka szkolne

21 grudnia 2017r
(czwartek)
22 grudnia 2017r
(piątek)

Odpowiedzialni:
nauczyciel religii, poloniści

Zimowa przerwa
świąteczna

23 grudnia 2017r 31 grudnia 2017r

Procedura- Termin
wystawienia ocen
śródrocznych

do 18 stycznia 2018r

Ogłoszone przez Ministra
Edukacji Narodowej na
podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2
rozporządzenia MEN i S z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm.)
do 18 stycznia 2018r –
powiadamiamy rodziców o
zagrożeniu ucznia oceną
niedostateczną

Posiedzenie
klasyfikacyjne Rady
Pedagogicznej

25 stycznia 2018r
(czwartek)

Spotkanie
z rodzicami –
Wywiadówka

30 stycznia 2018r
(wtorek)

a) informacje dla rodziców dotyczące osiągnięć
dydaktycznych uczniów za I semestr
b) ocena zachowania uczniów
c) indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów
mających problemy w nauce

Plenarne posiedzenie
Rady Pedagogicznej

6 lutego 2018r
(wtorek)

a) Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr
b) Analiza i ocena wyników nauczania i wychowania
w I semestrze
c) Wnioski z nadzoru pedagogicznego
d) Uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze
e) Sprawy różne

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Godz. 16: 30

22.

Bal karnawałowy
Choinki
Ferie zimowe

7 lutego 2018r

Klasy młodsze

Środa

8 lutego 2018r
12 luty -25 luty 2018r

Klasy starsze

Czwartek
Ogłoszone przez Ministra
Edukacji Narodowej na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia MEN i S z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm)
Poniedziałek
16:00 – 17:30

23.

24.

Dzień otwarty dla
rodziców

5 marca 2018r

Rekolekcje Wielkopostne

marzec 2018r

Pierwszy dzień wiosny

21 marca 2018r

Wiosenna przerwa
świąteczna –
Wielkanoc

29 marzec –
3 kwiecień 2018r

Spotkanie
z rodzicami –
Wywiadówka

19 kwietnia 2018r
(czwartek)

25.

Nauki rekolekcyjne – 3 dni
( wolne od zajęć dydaktycznych)

Proponowane przez
wychowawców różne formy
zajęć z uczniami
po ustaleniu z dyrektorem

26.

27.

28.

29.

Posiedzenie Rady
Pedagogicznej

26 kwietnia 2018r

Termin ustala proboszcz
parafii Św. Józefa

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.)

a) informacje dla rodziców dotyczące osiągnięć
dydaktycznych uczniów
b) ocena zachowania uczniów
c) sprawy różne,

a) Kondycja psychofizyczna i stan zdrowotny
uczniów
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b)
c)
d)
e)
f)

Stan opieki nad uczniami
Analiza zagrożeń
Analiza wypadków uczniowskich
Problemy wychowawcze – wnioski
Sprawy różne wynikające w trakcie pracy szkoły

Poniedziałek

30 kwiecień 2018r

Dodatkowy dzień wolny od
zajęć dydaktycznowychowawczych.
( podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN
z dn.5.10.2010r
(Dz.U. z 2010Nr 186,
poz.1245z póź. zm.)

Międzynarodowe Święto
Pracy
Środa

1 maja 2018r
(wtorek)
2 maja 2018r
(środa)

Święto Konstytucji
3 Maja

3 maja 2018r
(czwartek)

Piątek

4 maja 2018r

Dzień ustawowo wolny od
pracy
Dodatkowy dzień wolny od
zajęć dydaktycznowychowawczych.
( podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN
z dn.5.10.2010r
(Dz.U. z 2010Nr 186,
poz.1245z póź. zm.)
Udział delegacji szkoły ze
sztandarem w uroczystości
miejskiej.
Dodatkowy dzień wolny od
zajęć dydaktycznowychowawczych.
( podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN
z dn.5.10.2010r
(Dz.U. z 2010Nr 186,
poz.1245z póź. zm.)

30.

31.

32.

33.

Osoby odpowiedzialne:
p. D. Chlastawa
p. E. Kochanowska

34.
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35.
36.

Dzień otwarty dla
rodziców

21 maja 2018r

Boże Ciało

31 maja 2018r

Piątek po Bożym Ciele

1 czerwca 2018r

Procedura- Termin
wystawienia ocen
rocznych

do 11 czerwca 2018r

Posiedzenie
klasyfikacyjne Rady
Pedagogicznej

15 czerwca 2018r
(piątek)

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego

22 czerwca 2018r

Plenarne posiedzenie
Rady Pedagogicznej

26 czerwca 2018r
(wtorek)

Powiadamiamy rodziców o zagrożeniu ucznia oceną
niedostateczną na koniec roku!

Dodatkowy dzień wolny od
zajęć dydaktycznowychowawczych
( podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN
z dn.5.10.2010r)
(Dz.U. z 2010Nr 186,
poz.1245z póź. zm.)
do 11 czerwca 2018r –
powiadamiamy rodziców
o zagrożeniu ucznia oceną
niedostateczną

37.

38.

39..

a) Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
i promocji rocznej uczniów
b) Analiza i ocena wyników nauczania i wychowania
w II semestrze
c) Podsumowanie pracy Zespołów do spraw
ewaluacji.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 46 poz. 432 z późn. zm.

40.

41.

Poniedziałek
16:00 – 17:30

a) Ocena pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 Ostateczny termin
b) Analiza i ocena wyników nauczania i wychowania uzupełnienia i oddania
dokumentacji pracy
c) Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora
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d) Uchwalenie wniosków do programu rozwoju
e)
Plenarne posiedzenie
Rady Pedagogicznej
42.

sierpień 2018r

a)
b)
c)
d)
e)
f)

szkoły na następne lata
Sprawy różne
Kalendarz szkoły- Plan pracy
Obsada osobowa zadań stałych
Tygodniowy rozkład lekcji i godzin
Organizacja doskonalenia zawodowego
Terminarz posiedzeń
Plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego

Zastrzega się możliwość zmian wynikających z organizacji pracy szkoły.
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nauczyciela.

