HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SEMESTR I: 01.09.2016r. – 27.01.2017r.
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 01.09.16r. (czwartek)
2. Zebrania i drzwi otwarte:
Zebrania – wtorki godz. 17.00
Drzwi otwarte – wtorki od 17.30- 18.30

13.09.16
15.11.16

03.01.16
03.01.16

26.01.17 (czwartek )

3.
a)
b)
c)

Wystawianie ocen z przedmiotów nauczania i zachowania
proponowanych: do 21 grudnia 2016r. (środa)
ostatecznych: do 20 stycznia 2017r. (piątek)
Rada pedagogiczna - klasyfikacyjna: 24 stycznia 2017r. (wtorek)

4.






Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych z powodu świąt, ferii zimowych:
Wszystkich Świętych: 1 listopada (wtorek)
Święto Niepodległości: 11 listopada (piątek)
Przerwa świąteczna /zimowa/: 23.12 – 30.12.16r.
Trzech Króli: 6 stycznia (piątek)
Ferie zimowe : 30.01- 10.02.2017r.

SEMESTR II: 13.02.2017r. – 23.06.2017r.
1. Zebrania i drzwi otwarte:
Zebrania – wtorki godz. 17.00
Drzwi otwarte – wtorki od 17.30- 18.30

04.04.17
04.04.17

16.05.17
16.05.17

2. Wystawianie ocen z przedmiotów nauczania i zachowania:
a) proponowanych: do 12 maja 2017r.(piątek)
b) na koniec roku /ostateczne/: do 14 czerwca 2017r.(środa)
3. Rada pedagogiczna - klasyfikacyjna: 19 czerwca 2017r. (poniedziałek)
4. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 23 czerwca 2017r.
5. Egzaminy poprawkowe: 28-29 sierpnia 2017r. (poniedziałek- wtorek)
6.





Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych z powodu świąt:
Przerwa świąteczna /wiosenna/: 13.04 – 18.04.17r.
Święto 1 Maja (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja (środa)
Boże Ciało: 15 czerwca 2017r. (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w całym roku szkolnym
w I semestrze:
 01.09.2016r. /rozpoczęcie roku szkolnego/
 14.10.2016r. /Święto Edukacji/
 31.10.2016r. /przed 1 listopada/
w II semestrze:
 13-14-15.03.2017r. /rekolekcje- prawdopodobny termin/
 19-20-21.04.2017r. /egzaminy gimnazjalne/
 02.05.2017r. /przed dniem 3 Maja/ (odpracowany na „Białej Sobocie”- zajęcia wychowawcze)
 16.06.2017r. /po Bożym Ciele/
 23.06.2017r. /zakończenie roku szkolnego/
W/w dni są wolne od zajęć dydaktycznych. Jednocześnie informujemy, że w podanych terminach należy zapewnić opiekę nad uczniami, dla
których rodzice/ prawni opiekunowie nie są w stanie w tym czasie tej opieki zabezpieczyć.
W takiej sytuacji rodzice bądź prawni opiekunowie są zobowiązani do wcześniejszego pisemnego zawiadomienia wychowawcy klasy,
o zaistniałej potrzebie zabezpieczenia opieki przez szkołę.

