TERMINARZ – rok szkolny 2017/2018
I półrocze
II półrocze

1.09.2017 r. - 28.01.2018 r.
29.01.2018 r.- 22.06.2018r.

4 września 2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego
23-31 grudnia 2017 r.– zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2018r. Nowy Rok- dzień wolny (poniedziałek)
6 stycznia 2018 r.- Święto Trzech Króli, dzień wolny od pracy (sobota)
12 luty - 25 luty 2018 r. – ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca 2018 r. – zakończenie roku szkolnego
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie
Lp.

Data/godzina

1.

4.09.2017r.
2.

2 - 11.09. 2017r.

3.

11.09.2017 r.
/poniedziałek/
Oddział
przedszkolny
godz.17.00

11.09.2017r.
/poniedziałek/
klasy I
godz. 18.00

12.09.2017r.
/wtorek/
klasy II
godz. 17.00

klasy III
godz.18.00

WYDARZENIE
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
9.00 – klasy klasy IV--VII
10.00- klasy I-III i oddział przedszkolny
BOISKO SZKOLNE
Zapoznanie uczniów z:
- wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania,
-sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
-warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
Zapoznanie uczniów z zasadami i kryteriami oceniania zachowania zawartymi
w Statucie szkoły (WO)
Zapoznanie ze zmianami w statucie szkoły: zmiany w systemie oceniania zachowania i
wagowy system oceniania z przedmiotów
ZEBRANIA DLA RODZICÓW:
1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z
regulaminem/.
2. Zapoznanie Rodziców z organizacją w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
3. Zapoznanie z planowaną diagnozą dziecka przedszkolnego do podjęcia nauki w klasie
pierwszej.
4. Zapoznanie z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.
5. Zebranie stosownych oświadczeń.
ZEBRANIA DLA RODZICÓW:
1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z
regulaminem/.
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:
-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobami
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO)
- Zapoznanie ze zmianami w statucie szkoły: zmiany w systemie oceniania zachowania i
wagowy system oceniania z przedmiotów
3. Poinformowanie
rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO.
ZEBRANIA
DLA RODZICÓW:
1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z
regulaminem/.
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:
-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobami
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO),
- Zapoznanie ze zmianami w statucie szkoły: zmiany w systemie oceniania zachowania i
wagowy system oceniania z przedmiotów ze zmianami w Statucie szkoły.
3. Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO,
4.Zapoznanie rodziców klas III z planowanym w II półroczu Wewnątrzszkolnym
Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów.
5. Przypomnienie rodzicom zasad zwalniania ucznia z obowiązkowej nauki pływania.

13.09.2017 r.
/środa/
klasy IV
godz. 17.00

klasy V
godz. 18.00

4.

14.09.2017 r.
/czwartek/
Klasy VI
godz. 17.00
Klasy VII
godz. 17.00

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

14.09.2017r.
/czwartek/
godz. 18.00
do 15.09.2017 r.
/piątek/

ZEBRANIA DLA RODZICÓW:
1.Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie
z regulaminem/.
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:
-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobami
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły (WO)
-Zapoznanie ze zmianami w statucie szkoły: zmiany w systemie oceniania zachowania i
wagowy system oceniania z przedmiotów
3.Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO.
4.Poinformowanie o zasadach udziału dziecka od w zajęciach wdżr (kl.4-I półrocze,
klasy 5-II półrocze)
ZEBRANIA DLA RODZICÓW:
1.Wybór Rad Oddziałowych
i przedstawiciela do Rady Rodziców /zgodnie z regulaminem/.
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z:
-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobami
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
- kryteriami oceniania zachowania zawartymi w Statucie szkoły,
- Zapoznanie ze zmianami w statucie szkoły: zmiany w systemie oceniania zachowania i
wagowy system oceniania z przedmiotów
3.Poinformowanie rodziców o sposobach zapoznania przez nauczycieli uczących z PSO.
4. Przypomnienie o kontynuacji w I półroczu zajęć wdżr w klasach VI, a w II półroczu w
klasach VII
5. Poinformowanie o zasadach udziału dziecka w zajęciach z doradztwa zawodowego
w I półroczu- dotyczy klas VII
Ukonstytuowanie się nowej Rady Rodziców. Opracowanie przez RR Szkolnego
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
Uzupełnienie danych uczniów w e-dziennikach.
SPRZĄTANIE ŚWIATA

15.09.2017 r.
/piątek/
25.09.2017

do 30.09.2017r.
13.10.2017r.

14.10.2016 r.
/ sobota /

18.10.2017 r.
/środa/
godz.1730-1830

Inauguracja roku sportowego – klasy 4-7 . 5 i 6 lekcja (pozostałe zajęcia bez zmian)
Uchwalenie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. ( Uczniowie nie przychodzą do szkoły,
przygotowanie sal do obchodów 60-lecia szkoły).
Klasy 1 i Oddział Przedszkolny przychodzą w piątek do szkoły wg planu.
Uczniowie biorą udział w obchodach w sobotę 14.10.2017
Klasy 1 i dzieci z Oddziału Przedszkolnego uczestniczą w obchodach 14.10 z
rodzicami.
.
OBCHODY 60-LECIA SZKOŁY WG HARMONOGRAMU
Uczniowie biorą udział w obchodach 60-lecia szkoły /z wyjątkiem klas 1 i Oddziału
Przedszkolnego/
Klasy 1 i dzieci z Oddziału Przedszkolnego mogą wziąć udział w obchodach z
rodzicami
DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW
Spotkania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie
Spotkania zespołów do spraw IPET

13.

Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej :
Wrzesień
/środa/
godz. 17.00
/zmiana planu w
klasach I/

godz. 17.00 – przygotowanie do uroczystości w salach wraz z wychowawcą –klasy Ia,
Ib, Ic, Id
Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA - koniec września w ramach zajęć

14.

31.10.2017 r.
/piątek/

Złożenie kwiatów na grobach nauczycieli i uczniów.

10.11.2017 r.
/piątek /

Uroczystość Święta Niepodległości – apel, obowiązuje strój galowy

11.11.2017 r.
/sobota/

Święto Niepodległości

15.

16.

17.

20.11.2017 r.
/poniedziałek/
oddziały
przedszkolne
godz.17.00
klasy I
godz.18.00
21.11.2017 r.
/wtorek/
klasy II
godz. 17.00

Zebrania śródroczne dla rodziców

klasy III
godz. 18.00
22.11.2017r.
/ środa/
klasy IV
godz. 17.00
klasy V
godz.18.00

23.11.2017 r.
/czwartek/
klasy VI i VII
godz. 17.00
18.

19.
20.

21.

24.11.2017 r.
/piątek/
grudzień
6.12.2017
/środa/
1730-1830

19-21.12 2017r.

Zebrania śródroczne dla rodziców

Dzień Patrona– w ramach zajęć lekcyjnych, plan lekcji bez zmian; obowiązuje strój
galowy.
Wycieczka klas 7 do Muzeum Powstańców Wlkp. w Lusowie

DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW
Rekolekcje adwentowe wg programu przygotowanego przez katechetów;
Opieka świetlicowa wg planu. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach
mają zapewnioną opiekę świetlicową od godz. 6.30 do 17.00

22.

22.12.2017 r.
/piątek/

23.
24.

23-31.12. 2017r.
06.01.2018r.
/sobota/

25.

10.01.2018 r.
/środa/
/1730-1830/
26.

do 24.01. 2018 r.

27.

25.01.2018r.
/czwartek/
godz. 16.30

28.

29.01.2018 r.
/poniedziałek/
oddziały
przedszkolne
godz.17.00

Jasełka, Wigilie klasowe – wg harmonogramu na II grupy
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
do 22.12.2017r.
Pisemne poinformowanie przez wychowawców klas rodziców uczniów o zagrożeniu
ocenami niedostatecznymi
/ informacja musi być pisemnie potwierdzona przez rodziców/.Wychowawca
przechowuje potwierdzenie do końca roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych.

DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW
Spotkania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie
Spotkania zespołów do spraw IPET
Ostateczny termin wystawiania ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych, zgodnie
z WO i PSO do godz.12.00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

klasy I
godz. 18.00
29.01.2018r.
/poniedziałek/
klasy II
godz. 17.00

Zebrania dla rodziców

klasy III
godz. 18.00
30.01.2018 r.
/wtorek/
klasy IV
godz.17.00
klasy V
godz. 18.00
30.01.2018r.
/wtorek
klasy VI, VII
godz.17.00
29.

28.01.2018 r.

30.

12.-25.02. 2018 r.

31.

28.02.2018 r.
godz. 17.00
/środa/
14.03.2018 r.
/środa/
godz. 1730-1830

32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.

8.03.2018 r.
/czwartek/
01.03-31.03.
2018r.
godz.800 – 1530
21.03.2018 r.
/środa /
Kwiecień

KONIEC I PÓŁROCZA
FERIE ZIMOWE
Zebranie dla rodziców w sprawie rekrutacji
DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW
Dzień Kobiet – apel
Zapisy dzieci do szkoły
PROPOZYCJA: Musik ist in.- Projekt muzyczno-językowy ( wg koncepcji p. A.
Kłaczkiewicz i K.Warguły) Projekt w ramach lekcji
Rada Pedagogiczna – podsumowanie ewaluacji i sprawy bieżące
Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 -3.04.2018 r.

maj

Wewnątrzszkolne Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

39.

20.04.2018 r.
/piątek/
40.

23.04.2018 r.
/poniedziałek/
oddziały
przedszkolne
godz. 17.00
klasy I
godz.18.00

Dzień Ziemi – w ramach lekcji

Zebrania śródroczne z rodzicami – przekazanie informacji o gotowości
do podjęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej.

Zebrania śródroczne z rodzicami

24.04.2018
/wtorek/
klasy II
godz.17.00
klasy III
godz.18.00
25.04.2018r.
/ środa/
klasy IV
godz.17.00
klasy V
godz.18.00

Zebranie śródroczne z rodzicami

26.04.2018 r.
/czwartek/
klasy VI,VII

Zebranie śródroczne z rodzicami

27.04.2018 r.
/ piątek/
30.04.2018r.
/poniedziałek/
1.05.2018 r.
/ wtorek/
2.05.2018
/środa/

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja –uczniowie-strój galowy

41.

42.
43.
44.

45.
46.

3.05.2018
/czwartek/
4.05.2018
/piątek/

47.

do 8.05. 2018r.
/wtorek/
48.

49.
50.
51.

52.

30.05.2018 r.
/środa/
31.05.2018r.

Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych
Święto Flagi - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, świetlica wg
planu, dyżury nauczycieli
Święto Konstytucji 3 maja - Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych
Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych- świetlica wg planu, dyżury nauczycieli

Pisemne poinformowanie przez wychowawców klas rodziców uczniów o zagrożeniu
ocenami niedostatecznymi
/ informacja musi być potwierdzona pisemnie przez rodziców i przechowywana
w dokumentacji wychowawcy/.
Dzień Dziecka + projekt matematyczny
Boże Ciało – Dzień wolny

1.06.2018r.
6.06.2018 r.
/środa/
godz. 1700
do 7.06.2018r.
/czwartek/
godz. 12.00

Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych- świetlica wg planu, dyżury nauczycieli

07.06.2018r.
/czwartek –
wyjątkowo/

DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW
Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ich dziecka rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania

53.

godz.17.30-18.30
54.

Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych- świetlica wg planu, dyżury nauczycieli

13.06 .2018r.
/ środa/
godz. 1630

DRZWI OTWARTE dla uczniów przyjętych do klasy pierwszej, warsztaty
i zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców
Wystawienie w e-dzienniku przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych
i zachowania

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
 Ostateczny termin wystawiania ocen – do 12.06.2018r. godz. 1600



Termin wystawiania ocen zachowania do- 12.06.2018 r. godz. 1600

55.
56.
57.

58.
59.

19.06.2018 r.
/wtorek/
20.06.2018 r.
/ czwartek/
22.06.2018 r.
/piątek/

23.06.-31.08.
2018 r.
29.08.2018
/środa/
od godz. 8.00

Podsumowanie roku sportowego i rozgrywek o Puchar Dyrektora Szkoły,
godz. 9.00 Msza święta
zajęcia z wychowawcami

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:
godz. 900 – klasy IV-VII
godz. 1000 /10.30 – oddziały przedszkolne i klasy I, II, III

WAKACJE !!!
Egzaminy poprawkowe

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH.
Proponowane dni wolne od zajęć lekcyjnych
13.10.2017 – piątek przed Obchodami 60-lecia szkoły
30.04 . 2018 /poniedziałek/
2.05 .2018/ środa/
4.05/2018 (piątek)
1.06.2018 (piątek)
Propozycja plan pracy szkoły została zatwierdzona i przyjęta do realizacji w roku szkolnym 2017/2018
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Plan pracy może ulec zmianie.
Szamotuły, dn. 31 sierpnia 2017 r.

