Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 – najważniejsze terminy:
Wydarzenie

Data

Godzina

Wrzesień
04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

25.09.2017

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu
gimnazjalnego

26.09.2017

Dzień Języków Obcych

godz. 12.00

Październik
02.10.2017

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

13.10.2017

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – Święto KEN

22.10.2017

Piknik „Mieszkańcy dla mieszkańców”

24.10.2017

Europejski Dzień Walki z Otyłością

październik 2017

Wyjście do biblioteki American Corner

październik 2017

Ogólnopolski Tydzień Kariery

godz. 17.00

Listopad
10.11.2017

Święto Odzyskania Niepodległości - apel

15.11.2017

Zebranie klasowe

do 17.11.2017

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych
przez radę pedagogiczną dostosowaniach

godz. 17.00

Grudzień
01.12.2017

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

05.12.2017

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

06.12.2017

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematycznoprzyrodnicza

07.12.2017

Próbny egzamin gimnazjalny - część językowa

od 01.12.2017

Informujemy uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej
lub nagannej

06.12.2017
do 08.12.2017

Spotkania z rodzicami (tak zwana „pierwsza środa miesiąca”) informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
Poinformować na piśmie rodziców o przewidywanej ocenie
niedostatecznej lub nagannej

23.-31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

grudzień 2017

Jasełka

godz. 17.00

Styczeń
03.01.2018

Spotkania z rodzicami (tak zwana „pierwsza środa miesiąca”)

do 03.01.2018

Poinformować o wszystkich proponowanych ocenach

do 08.01.2018

Wystawić wszystkie oceny (bez możliwości zmiany oceny)

10.01.2018
12.01.2018
14.01.2018

godz. 17.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja za I półrocze
Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji za I półrocze
Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach
gimnazjalnych
Koniec zajęć dydaktycznych pierwszego okresu roku szkolnego
2017/2018

15.-28.01.2018

Ferie zimowe

29.01.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych drugiego okresu roku
szkolnego 2017/2018

31.01.2018

Zebranie klasowe - przedstawienie wyników za I półrocze

godz.17.00

Luty

Marzec
7.-9.03.2018

Rekolekcje

14.03.2018

Spotkania z rodzicami (tak zwana „pierwsza środa miesiąca”)

14.03.2018

Szkolne Święto Matematyki

21.03.2018

Pierwszy Dzień Wiosny – turniej klas

24.03.2018

Dzień Otwarty Szkoły

29.03.-03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

godz. 17.00

Kwiecień
09.04.2018

Światowy Dzień Autyzmu

11.04.2018

Zebranie klasowe

18.-20.04.2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin
gimnazjalny)

18.04.2018

Egzamin gimnazjalny - historia i wiedza o społeczeństwie

godz.9.00

18.04.2018

Egzamin gimnazjalny - język polski

godz.11.00

19.04.2018

Egzamin gimnazjalny - przedmioty przyrodnicze

godz.9.00

19.04.2018

Egzamin gimnazjalny - matematyka

godz.11.00

20.04.2018

Egzamin gimnazjalny - język obcy poziom podstawowy

godz.9.00

20.04.2018

Egzamin gimnazjalny - język obcy poziom rozszerzony

godz.11.00

27.04.2018

Święto Konstytucji 3 Maja - apel

godz.17.00

Maj
02.05.2018
04.05.2018
od 10.05.2018
16.05.2018
do 18.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (potrzeby
społeczności lokalnej)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (potrzeby
społeczności lokalnej)
Informujemy uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej
lub nagannej
Spotkania z rodzicami (tak zwana „pierwsza środa miesiąca”) informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
Poinformować na piśmie rodziców o przewidywanej ocenie
niedostatecznej lub nagannej

28.-30.05.2018

WYCIECZKI

30.05.2018

Światowy Dzień bez Tytoniu

maj 2018

Rajd survivalowy

maj 2018

Szkolny przegląd talentów

maj/czerwiec 2018 Radomski Piknik Naukowy

Czerwiec

godz. 17.00
godz. 17.00

04.-06.06.2018

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

06.06.2018

Spotkania z rodzicami (tak zwana „pierwsza środa miesiąca”)

do 11.06.2018

Poinformować o wszystkich proponowanych ocenach

do 15.06.2018

Wystawić wszystkie oceny końcoworoczne (bez możliwości
zmiany oceny)

15.06.2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (internet) + zaświadczenia

18.06.2018

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja końcoworoczna
*Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji
końcoworocznej

19.-20.06.2018

*Egzaminy klasyfikacyjne

20.06.2018

*Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji
końcoworocznej

21.06.2018

Uroczyste zakończenie szkoły - klasy III (gimnazjum)

22.06.2018

Egzamin gimnazjalny - zaświadczenia dla zdających

22.06.2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Uroczyste zakończenie roku szkolnego:
 msza w kościele pw. św. Józefa
 II klasy (gimnazjum) - sala gimnastyczna

 "0" i I klasa (podstawówka) - sala gimnastyczna
23.06.-31.08.2018

Ferie letnie

czerwiec 2018

Bal gimnazjalny

czerwiec 2018

Festyn osiedlowy

czerwiec 2018

Festyn parafialny

czerwiec 2018

Festyn PSP nr 11

Sierpień
ostatni tydzień
sierpnia

Egzaminy poprawkowe

godz. 17.00

do godz. 15.00

Dyrektorskie 1. 07.03.2017 – rekolekcje
2. 08.03.2017 – rekolekcje
3. 09.03.2017 - rekolekcje
4. 18.04.2018 - egzamin
5. 19.04.2018 - egzamin
6. 20.04.2018 - egzamin
7. 02.05.2018 - majówka
8. 04.05.2017 – piątek po
majówce

Pierwsze środy miesiąca: Zebrania klasowe:
06.12.2017
03.01.2018
14.03.2018
16.05.2018
06.06.2018

06.09.2017
15.11.2017
31.01.2018
11.04.2018

