
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Żórawinie

(terminy zebrań / konsultacji z rodzicami, terminy rad pedagogicznych, dni wolne –
ustawowe i dyrektorskie, termin Zielonych szkół, terminy powiadomienia rodziców

o ocenach, ważne uroczystości)

NA RAZIE BEZ DIAGNOZ

I semestr – trwa 18 tygodni, od 4.09.2017 do 12.01.2018 r.

II semestr – trwa 20 tygodni, od 29.01.2018-22.06.2018 r.

WRZESIEŃ
4.09.2017
(poniedziałek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

12.09.2017 (wtorek) Rada pedagogiczna – godz. 15.30 Przedstawienie planu nadzoru 
pedagogicznego, planu pracy 
dydaktyczno-wychowawczego 
szkoły, podjęcie stosownych 
uchwał.

7.09.2017 (czwartek) Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 0 – III w sali 
gimnastycznej godz. 17.00 – 17.30

Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami klas 0 – III 
w klasach godz. 17.40 – 18.20

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas IV – VII w sali 
gimnastycznej godz. 17.40

Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami kl. IV – VII
godz. 18.20 – 19.00

Spotkanie w sali gimnastycznej,
przedstawienie planu pracy na rok 
szkolny.

Według harmonogramu; tajne 
(protokołowane, wszystkie 
zebrania są protokołowane prez 
jednego z rodziców) wybory trójek
klasowych.

Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnozy wstępne pozostałych przedmiotów Nauczyciele  do  05.10.2016  w
dowolnej  formie   przesyłają
raporty  na  pocztę  elektroniczną
szkoły  i  p.  Żanety  Paraniak  (do
godz.15.00).*

Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. polskiego klasa VII

Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z matematyki klasa VII

Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. polskiego klasa VI

Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z matematyki klasa VI



Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. polskiego klasa IV

Diagnoza wstępna z matematyki klasa V

Do 29.09.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. polskiego klasa V

Diagnoza wstępna z matematyki klasa IV

Do 29.09.2017
(piątek)

Testy diagnozujące w klasach I – III

PAŹDZIERNIK
6.10.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. angielskiego - klasy VII

6.10.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. angielskiego - klasy VI

6.10.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. angielskiego - klasy V

6.10.2017
(piątek)

Diagnoza wstępna z j. angielskiego -  klasy IV

13.10.2017
(piątek)

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17.10.2017
(wtorek)

Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami
kl. IV – VII  godz. 17.00 – 17.45
kl. 0 – III     godz. 17.50 – 18.35

24.10.2017
(wtorek)

Rada pedagogiczna szkoleniowa  

LISTOPAD
1.11.2017
(środa)

Dzień wolny - Wszystkich Świętych Ustawowo, dzień wolny, bez zajęć

10.11.2017
(piątek)

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11.11.2017
(sobota)

Dzień wolny - Narodowe Święto Niepodległości

14.11.2017
(wtorek)

Konsultacje z rodzicami 17.00-18.30

GRUDZIEŃ
5.12.2017
(wtorek)

Rada pedagogiczna szkoleniowa

do 5.12.2017 na ok. 
miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną

Pisemne powiadomienie rodziców  o semestralnych 
ocenach niedostatecznych i nagannych                               
oraz o planowanych ocenach                   
na zakończenie I semestru

12.12.2017
(wtorek)

Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami
kl. 0 – III     godz. 17.00 – 17.45
kl. IV – VII  godz. 17.50 – 18.35



14.12.2017
(czwartek)

Wieczornica

23.12.2017-
1.01.2018

Zimowa przerwa świąteczna oraz Nowy Rok

STYCZEŃ
termin do ustalenia Bal karnawałowy dla uczniów klas I – III
 Dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas IV – VII
Do 2.01.2018
(wtorek)

Powiadomienie rodziców (na ok. tydzień przed radą 
klasyfikacyjną) o ocenach semestralnych

Pisemne potwierdzenie rodziców 
lub potwierdzenie zapoznania się  
z informacją o ocenach w e-
dzienniku

9.01.2018
(wtorek)

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

11.01.2018
(czwartek)

Analityczna Rada Pedagogiczna Podsumowanie pierwszego 
semestru

15.01-26.01.2018 Ferie zimowe
LUTY

 20.02.2018
(wtorek)

Konsultacje z rodzicami 17.00-18.30

MARZEC
13.03.2018 (wtorek) Rada pedagogiczna szkoleniowa
28.03.2018 Apel wielkanocny
29.03 - 3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna

                                                   KWIECIEŃ                     
10.04.2018
(wtorek)

Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami
kl. IV – VII  godz. 17.00 – 17.45
kl. 0 – III     godz. 17.50 – 18.35

16.04-20.04.2018 Zielone szkoły

30.04.2018
(poniedziałek)

Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja

MAJ
1.05.2018
(wtorek)

Dzień wolny -  Święto Pracy Ustawowo, dzień wolny,  bez zajęć

2.05.2018
(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Zajęcia opiekuńcze

3.05.2018
(czwartek)

Dzień wolny - Święto Narodowe 3 Maja Ustawowo, dzień wolny,  bez zajęć

8.05.2018 (wtorek) Rada pedagogiczna szkoleniowa



do 14.05.2018 na ok.
miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną

Pisemne powiadomienie rodziców  o semestralnych 
ocenach niedostatecznych i nagannych                               
oraz o planowanych ocenach                   
na zakończenie I semestru

Poinformowani uczniów                
i rodziców poprzez kartę 
przewidywanych ocenach              
z przedmiotów i ocenie 
zachowania   na koniec roku 
szkolnego /rodzice są zobowiązani
podpisać kartę/ lub przeczytanie 
wiadomości w e-dzienniku. 
Rodzice otrzymują również 
informację dot. możliwości 
poprawienia przez dziecko oceny.

15.05.2018
(wtorek)

Konsultacje z rodzicami wychowawców z rodzicami
kl. 0 – III  godz. 17.00 – 17.45
kl. IV – VII     godz. 17.50 – 18.35

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnoza podsumowująca z j. angielskiego, klasy VII

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnoza podsumowująca z j. angielskiego, klasy VI

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnoza podsumowująca z j. angielskiego, klasy V

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnoza podsumowująca z j. angielskiego, klasy IV

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnozy podsumowujące z pozostałych przedmiotów Do 25.05.2018 w dowolnej formie
raporty przesyłają Państwo na 
pocztą elektroniczną szkoły i p. 
Żanety Paraniak (do godz.15.00).

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnozy podsumowujące z j. polskiego klasy VII

Diagnozy podsumowujące z matematyki klasy VII

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnozy podsumowujące z matematyki klasy VI

Diagnozy podsumowujące z j. polskiego klasy VI

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnozy podsumowujące z matematyki klasy V

Diagnozy podsumowujące z j. polskiego klasy V

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnozy podsumowujące z j. polskiego klasy  IV

Diagnozy podsumowujące z matematyki klasy IV

Do 18.05.2018 
(piątek)

Diagnozy podsumowujące klasy I -III

CZERWIEC



1.06.2018
(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( po Bożym Ciele) Zajęcia opiekuńcze

5.06.2018
(wtorek)

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VII 
godz. 17.00 – 17.45
Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III 
godz. 17.50 – 18.35

Pisemne powiadomienie rodziców 
o rocznych ocenach 
niedostatecznych i nagannych oraz
o planowanych ocenach rocznych 
na ok. tydzień przed radą 
klasyfikacyjną)

6.06.2018
(środa)

Dzień Dziecka - Dzień Sportu

10.06.2018
(niedziela)

Festyn szkolno-rodzinny

14.06.2018
(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
godz.15.30

22.06.2018
(piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

12.06.2018 Zebranie rodziców dzieci przyszłych pierwszych klas
25.06.2018
(poniedziałek)

Podsumowująca Rada Pedagogiczna


