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Lp Rada pedagogiczna/spotkania z rodzicami Data 
1 Zebranie  rodzicami 

Przypomnienie   obowiązujących    w naszej     szkole zasad
Oceniania  Wewnątrzszkolnego,  przedstawienie
zmodyfikowanego   punktowego  systemu  oceniania
zachowania, itp. Poinformowanie  rodziców  o: wymaganiach
edukacyjnych   z  poszczególnych  przedmiotów  i  ocenie
zachowania    oraz  o  sposobach  sprawdzania  osiągnięć
edukacyjnych  uczniów,  warunkach  i  trybie  uzyskiwania
wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
Przedstawienie projektu  Programu profilaktyczno-
wychowawczego szkoły.  Zaproszenie rodziców do wspólnego 
budowania programu. Sprawy różne

12 września 2017r.

2
Konsultacje indywidualne z rodzicami zgodnie z załączonym 
harmonogramem

październik/listopad

3 Zebranie z rodzicami
Poinformowanie  rodziców  o  przewidywanych  okresowych
ocenach  niedostatecznych  i  dopuszczających   z  zajęć
edukacyjnych  oraz  przewidywanych  nieodpowiednich  i
nagannych  ocenach  zachowania.  Informacja  o  organizacji
festynu z okazji 25 lecia istnienia szkoły

14 grudnia 2017 r. 

4 Przerwa świąteczna
23 grudnia-31 grudnia 2017r

5 Ostateczny termin ustalania ocen okresowych 
15 stycznia 2018r

6
Zakończenie I okresu
    

17 stycznia 2018 r.

7 Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę pierwszego okresu
18 stycznia 2018r

8
Ferie zimowe

29 stycznia - 9 lutego 2018 r

9  Zebranie z rodzicami/ konsultacje
Przeszkolenie rodziców kl. III gimnazjum  (przypomnienie)  w
sprawie  zasad,  organizacji  i  przebiegu     egzaminu
gimnazjalnego.  Przedstawienie  wyników  próbnych

15 marca 2017r
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sprawdzianów  i  egzaminów  gimnazjalnych.  Sprawy
wychowawcze, dydaktyczne.

10
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r

11 Zebranie  z  rodzicami  –  poinformowanie  rodziców  o
przewidywanych     rocznych  ocenach  niedostatecznych  i
dopuszczających  oraz  o   przewidywanych  ocenach
nieodpowiednich  i  nagannych  z  zachowania.
Przedstawienie  planu  związanego  organizacją  festynu
szkolnego  z  okazji  25  lecia  szkoły  oraz  zaangażowanie
rodziców w tę działalność.

10 maja 2018 r.

12 TYDZIEŃ WYCIECZKOWY kl. IV-VI
14-18 maja 2018

13 TYDZIEŃ WYCIECZKOWY kl. I-III 
21- 25 maj2018

14
Ostateczny termin wstawienia przewidywanych  ocen rocznych
do dziennika elektronicznego)

4 czerwca 2018 r.

15  Składanie  podań  o  możliwość  napisania  rocznego
sprawdzianu wiadomości          i umiejętności do 8 czerwca 2018

16 Rada  pedagogiczna  –  zatwierdzenie  terminów  rocznych
sprawdzianów wiadomości i umiejętności 8 czerwca 2018

17 Festyn szkolny – 25 lecie szkoły 9 czerwca 2018r

18 Uroczystość  trzecioklasistów-  spotkanie  uczniów,  rodziców,
wychowawcy
i dyrekcji szkoły (godziny popołudniowe)

21 czerwca 2018

19  Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.
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