KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
LXII LOMS im. Gen. W. Andersa

Dni wolne:










2 listopada 2017
23-31 grudnia 2017 (zimowa przerwa świąteczna)
13-28 stycznia 2018 (ferie zimowe)
29.03-03.04.2018 (wiosenna przerwa świąteczna)
20 kwietnia 2018 (egzamin gimnazjum- języki obce)
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4,7,8 maja 2018 (matury)
1 czerwca 2018

Ważne daty:













14 września 2017-zebranie z rodzicami-organizacja pracy w roku szkolnym 2017/18
Do 30 września poinformowanie rodziców, uczniów gimnazjum i LO o możliwych
dostosowaniach oraz o procedurach na egzaminach gimnazjalnym i
maturalnym(wychowawcy)-Komunikat Dyrektora CKE
Do 30 września-pisemna deklaracja (załącznik 3a i 3d) wyboru języka obcego
nowożytnego zdawanego przez ucznia na egzaminie gimnazjalnym (rodzice i
wychowawcy klas)
Do 30 września –wstępna deklaracja zamiaru przystąpienia do egzaminu
maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły (załącznik 1a)
Do 30 września nauczyciele przedstawiają listę propozycji projektów gimnazjalnych
do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
Do 14 października-ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń o stanie zdrowia
bądź opinii psychologiczno-pedagogicznych (przez sekretariat) dla gimnazjum
Do 13 października uczniowie dokonują wyboru tematu projektu gimnazjalnego
(deklaracje zbiera wychowawca)
19 października rada pedagogiczna-analiza wyników matur i egzaminu
gimnazjalnego pod względem jakości, WDN i dzień otwarty
16 listopada-rada pedagogiczna
7 grudnia-Kiermasz Świąteczny (po uzgodnieniu z Radą Rodziców), rada
pedagogiczna, zebranie z rodzicami



















4 stycznia-wystawienie ocen śródrocznych
9 stycznia rada klasyfikacyjna
11 stycznia rada pedagogiczna podsumowanie pracy w pierwszym półroczu,
zebranie z rodzicami (wypełnienie druków pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
12 stycznia zakończenie pierwszego półrocza
29 stycznia początek drugiego półrocza
15 marca-rada pedagogiczna, dzień otwarty (dla klas 3 gimnazjum i 3 LO zebranieprocedury na egzaminach- przypomnienie)
26 marca oceny przewidywane dla klas 3 LO
18 kwietnia-wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach 3 LO
18, 19, 20 kwietnia egzamin gimnazjalny
24 kwietnia klasyfikacja klas 3 LO
27 kwietnia zakończenie roku szkolnego klas 3 LO
4,7,8 maja egzaminy maturalne
17 maja oceny przewidywane, rada pedagogiczna, zebranie z rodzicami-przekazanie
informacji o ocenach przewidywanych
12 czerwca wystawienie ocen końcowo rocznych
18 czerwca rada klasyfikacyjna
22 czerwca zakończenie roku szkolnego 2017/18
26 czerwca rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2017/18

