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plenarne zebranie Rady Pedagogicznei
Uroczyste rozpoczęcię roku szkolnę so 20I'7l20I8

8r

27.04.20 8r
od 04 maia 2018 r.
04.06.20 8r
18.06.2018 r.

Spotkanie zrodzicami uczriów klas I - IV
walnę zębranie Rady Rodziców
Zapomanie Rady Pedagogicznei z Planem nadzoru pedagogicmego na br. szkolny
sródokresowe zebrania rodziców uczniów klas I - Iv
Wystawienie ocen proponowanych za I póhocze
zimow a przerw a świateczna
Egzamln potwierdzający kwalifikacię w zawodzie - (sesia zimowa)
wystawienie ocen ostatecznych w klasyfikacii śródrocmei
Klasyfikacyine zebranie Rady Pędagosicznei
zebrania rodziców - wywiadówki
Plenarnę zebranie Rady Pedago siczrręi
Ferie zimowe
sfudniówka
Wiosenna przerw a świąteczna
wystawienie ocęn proponowanych uczniom klas maturalnvch
śródokresowe zebraniarodziców uczniów klas I - Iv
Wystawięnie ocen ostatecznych uczniom klas maturalnvch
Klasyfikacyine zebranie RP - klasyfftacia końcowa
xIII swięto szkoh i pozegnanie uczniów klas maturalnvch

Egzamhmaturahy

Wystawienie ocen proponowanych uczriom klas I - III
wystawienie ocen ostatecznych w klasyfikacii roczrei
od 19 czerwca}}I8r.
Egzarlln potwierdzający kwalifikacj ę w zawodzie - (sesja letnia)
20.06.2018 r.
Klasyfikacyine zebranie Rady Pedagogicznei - klasyfikacia rDczna
22.06.2018 r.
Uroczyste zakonczęnię roku szko]ne so 2017 l20I8
26,06.2018 r.
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznei
23.06.* 31.08.2018 r
Ferie letnie
ponadto: inne zebrania RP, w tym szkolenia, według potrzeb.

KLASY
I

I-

póhocze

ilI

KLASY Iv

I póhocze

04,09.2017 r.

-

l2.01.20l8 r.

II póhocze

15.0I. -22.06.2018 r.

04.09.2016 r.

-

l2,01.2018 r.

II póhocze

15

.0I

.

-

27

.04.2018 r.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

I"

02maja20l8 roku (środa)

6.

19 częrwca2}I8 roku (wtorek)

2. 04 maja 2018 roku (piątek)
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5. 0l czerwca 2018 roku (piątek)
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Cel spotkania:
uybór przedstawicięla klasy do Rady Rodziców,
organizacja pracy w roku szkolnym 20

I'7 l20 18

śródokresowę zębr ania rodziców
informacia o ocenach proponowanych
zebr aria z r o dzicamj, podsumowan ie I p oh o cza
pierwszy poniedziałek miesiąca
śródokresowe zębr ania rodziców
informacia o ocenach proponowanych

3l sierpnia 2017 roku
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