SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Na podstawie:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - § 2 ust. 1.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt
10 lit. a.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) § 6 pkt 1.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego–
Dz. U. z 2017r, poz. 1603 z dnia 11 sierpnia 2017r. § 2 ust. 1, § 3 ust. 1,§ 5.
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych - Dz. U. z 2017r, Poz. 1534,

-

-

ustala się, co następuje:
I. Zajęcia dydaktyczne trwają
4 września 2017r. – 22 czerwca 2018r.
II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwie części:
I półrocze
4 września 2017r. – 19 stycznia 2018r.
II półrocze
20 stycznia 2018r. – 22 czerwca 2018r.
III. Indywidualne konsultacje:
W środy godz. 16.00 - 17.00 zgodnie z harmonogramem 4 października, 6 grudnia, 15 marca.
IV. Zebrania z rodzicami :
wrzesień, listopad, styczeń, maj
V. Terminy I półrocza:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz
nieodpowiednich i nagannych ocenach zachowania (na miesiąc przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym RP) do 15 grudnia 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych oraz wpisaniu
ich do dziennika lekcyjnego (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym RP) 8 stycznia
2018r.
VI. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej za I część roku szk. -18 stycznia 2018r.
VII. Termin analitycznego posiedzenia Rady Pedagogicznej 22 stycznia 2018 r.
Terminy II półrocza
I.
II.

Ferie zimowe 12 - 25 luty 2018r.
Egzamin próbny klas II i III gimnazjum: luty 2018 r.

III.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 03 kwietnia 2018r.

IV.

Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20 kwietnia 2018r.

1.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz
nieodpowiednich i nagannych ocenach zachowania (na miesiąc przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym RP) 14 maja 2018r.

2.

Termin dodatkowego egzaminu gimnazjalnego: 04, 05, 06 czerwca 2018r.

3.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych oraz wpisaniu
ich do dziennika lekcyjnego (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym RP)- 7 czerwca
2018r.

4.

Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2017/201814 czerwca 2018r.

5.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw- 22 czerwca 2018r.

6.

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego- 29 sierpnia 2018r.

VIII. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

