
Kalendarz organizacyjny roku szkolnego 2017/2018 
I PÓŁROCZE - 19tyg. (4.09.2017-21.01.2018) 

II PÓŁROCZE - 17tyg. (22.01.2018-22.06.2018) 
 dni ustawowo wolne 

 1 listopada 2017 r. (środa) Dzień Wszystkich Świętych 

 23.12.2017 (sobota)- 1.01.2018 (poniedziałek) Zimowa przerwa świąteczna 

 12 - 25 lutego 2018 Ferie zimowe 

 29.03 (czwartek) - 03.04 (wtorek) 2018 Wiosenna przerwa świąteczna 

 1 maja 2018 (wtorek) Święto Pracy 

 3 maja 2017 (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja 

 31 maja 2017 (czwartek) Boże Ciało 

 dni wolne od zajęć lekcyjnych (zgodnie z rozporządzeniami MEN) 

 1 września 2017 (piątek)  ------- 

  4 września 2017 (poniedziałek) Inauguracja roku szkolnego 

 22 czerwca 2018 (piątek) Zakończenie roku szkolnego 

 dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z zarządzeniem dyrektora) 

 18, 19, 20.04.2018 (śr-cz-pt)- Egzamin Gimnazjalny 

 marzec 2018 - 3 dzień Rekolekcji (spowiedź) 

 30.04.2018 (poniedziałek) - przed Świętem Pracy 

 2 maja 2018 (środa) - Dzień Flagi 

 4 maja 2018 (piątek) czerwca 2017 (piątek) – po Święcie Konstytucji 3go Maja  

 1 czerwca 2018 (piątek) - po Bożym Ciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami i klasyfikacji: 
 I PÓŁROCZE 

12.09.17 

(wtorek) 

Zebrania z rodzicami 

godz. 17:00  

 

- szkolenie Cyfrowa Szkoła 

- informacja o WSO 

- kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

- wybór trójek klasowych 

12.09.17 

(wtorek) 

Wybory do Rady Rodziców 

Spotkanie z Radą Rodziców  

godz. 19:00 

- spotkanie z nowowybraną Radą 

Rodziców 

 

16.11. 17 

(czwratek) 

Zebrania z rodzicami  

godz. 17:00  

 

- informacja o wynikach nauczania i 

zachowaniu 

- sprawy bieżąca 

- dyżury nauczycieli 

do 15.12.17 

(piątek) 
Wystawienie śródrocznych ocen przewidywanych 

do 17.01.18 

(środa) 
Wystawienie ocen za I półrocze 

24.01.18 

(środa) 
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 

25.01.18 

(czwartek) 

Zebrania z rodzicami 

godz. 17:00 

- szkolenie 

-  informacja o ocenach śródrocznych 

 II PÓŁROCZE 

22.03.18 

(czwartek) 

Zebrania z rodzicami godz. 17:00 - informacja o wynikach nauczania i 

zachowaniu 

- sprawy bieżąca 

- dyżury nauczycieli 

do 11.05.18 

(piątek) 

Wystawienie ocen przewidywanych 

15.05.18 

(wtorek) 

Zebrania z rodzicami 

godz. 17:00 

- informacja o wynikach nauczania i 

zachowaniu 

- sprawy bieżąca 

- dyżury nauczycieli 

do 11.06.18 

(poniedziałek) 

Wystawienie ocen rocznych 

18.06.18 

(poniedziałek) 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 

 

 

 

 

 

 


