TERMINARZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
TERMIN
11-15 września

GIMNAZJUM
Wybory trójek klasowych oraz wskazanie 3 kandydatów do Samorządu
Szkolnego (listę kandydatów należy przekazać p. P. Góralczykowi)

6 października (pt) Wybory do Samorządu Szkolnego
22-24 września

Pola Chwały

13 października
(pt)

Dzień Nauczyciela – wręczenie stypendiów

31 października
(wt)

Dzień patronki

1 - 2 listopada
(czw)

Wszystkich Świętych
Przerwa w gimnazjum 1-2 listopada

10 list (pt)

Krótki apel na Dzień Niepodległości

11 listopada (sb)

Wieczornica w kościele na Woli Batorskiej
18:00 - Msza Św.
19:00 - wieczornica

12 listopada (ndz)

Wieczornica w kościele na Jazach
18:00 - Msza Św.
19:00 - wieczornica

30 listopada (czw)

17:00-21:00 Dyskoteka Andrzejkowa

6 grudnia (śr)

Mikołajki klasowe

11-13 grudnia (pn- Egzaminy próbne; klasy pierwsze i drugie po pięć lekcji, klasy trzecie
śr)
przychodzą na 12:30 bezpośrednio na egzamin; kolejność egzaminów jak na
egzaminie właściwym.
Do 20 grudnia
GIM

Do 20 grudnia - Przewidywane oceny niedostateczne/naganne.

22 grudnia (pt)

Wigilia Szkolna

23 grudnia – 2
stycznia

Przerwa świąteczna

15-19 stycznia

tydzień klasyfikacyjny

19 stycznia (pt)

Zakończenie pierwszego półrocza + rada klasyfikacyjna

10 lutego (sb)

Bal Gimnazjalny

12-25 lutego

Ferie zimowe

12-16 lutego

Zimowisko KP Turbacz

19-23 lutego

Obóz siatkarski – zgrupowanie
Plener zimowy stacjonarny

29 marca - 3
kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

18-20 kwietnia

9:00 Egzaminy Gimnazjalne dla klas trzecich
13:30 egzaminy próbne dla klas drugich gimnazjum

30 kwietnia (pn) 4 maja (pt)

Długi weekend majowy
30 kwietnia - 4 maja wolne

Do 17 maja GIM

Do 17 maja - Przewidywane oceny niedostateczne/naganne.

29 maja - 6
czerwca

Wyprawa klas trzecich

30 maja (śr)

Dzień Sportu

czerwiec

Obóz Żeglarski

11-15 czerwca

Tydzień klasyfikacyjny

31 maja - 3
czerwca

Boże Ciało
31 maja - 1 czerwca wolne

18/19-20 czerwca

Tydzień projektów edukacyjnych

21 czerwca

Gala osiągnięć - rozdanie nagród za kółka, kluby, specjalne osiągnięcia itp.

22 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

ZEBRANIA Z RODZICAMI
14
września

18:00 zebranie z rodzicami GIM

20 grudnia

18:00 zebranie z rodzicami, przekazanie informacji o zagrożeniach, wyniki egzaminów
próbnych

8 lutego

18:00 zebranie z rodzicami, wyniki klasyfikacji, procedury egzaminacyjne dla rodziców
uczniów klas trzecich

17 maja

18:00 zebranie z rodzicami, zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku GIM

