TERMINY

II PÓŁROCZE 2016/2017 (od 6 II 2017 do 31 VIII 2017)

DATA
07.02.2017

ZADANIE
Rada podsumowująca pracę SP13 za I półrocze 2016/2017

23.02.2017

Zabawa karnawałowa dla uczniów klas IV - VI

15.03.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – III

16.03.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – VI

21.03.2017
Rada pedagogiczna szkoleniowa
Według harmo- Rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2017/2018 z obwodu szkoły
nogramu podanego w terminie Rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2017/2018 spoza obwodu szkoły
późniejszym
Rekolekcje Wielkopostne
3-5.04.2017
13 -18.04.2017
25.04.2017
02.05.2017
17.05 2017
18.05.2017
23.05.2017
01.06.2017

Wiosenna przerwa świąteczna
Rada pedagogiczna szkoleniowa
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – III
Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – VI
Rada pedagogiczna szkoleniowa
Dzień Dziecka

Termin zostanie
podany później

XV LETNI FESTYN.

do 12.06.2017

Nauczyciele wstawiają wszystkie dane do LIBRUSA

12-14.06.2017
19-20.06.2017

Wychowawcy klas I – V zbierają od uczniów podręczniki i przekazują je do biblioteki szkolnej.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

16.06.2017
20-21.06.2017

Dzień Sportu

GODZ
15.45
17.00 –
19.30
17.00
17.00

Według
scenariusza
-----------

---------17.00
17.00
15.45
Według
scenariusza
Według
scenariusza
Do godz.
15.00
Według
scenariusza
----------Według
scenariusza
Według
scenariusza
Według
scenariusza

22.06.2017

Apel dla klas I – VI - wręczenie nagród

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego - wręczenie świadectw

26.06.2017

Rada podsumowująca pracę SP 13 za rok szkolny 2016/2017

10.00

29.08.2017

Szkolenie rady pedagogicznej

10.00

30.08. 2017

Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2017/2018

01.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

24.06.2017
31.08.2017

Ferie letnie dla uczniów

10.00
Według
scenariusza

Terminy związane z wystawianiem ocen, klasyfikowaniem oraz z egzaminami
Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje ustnie ucznia, a wychowawca
telefonicznie rodziców ( opiekunów prawnych) o przewidywanych dla ucznia
do 12.05.2017
----------wszystkich ocenach niedostatecznych (kl. I-VI). Jeżeli ucznia nie ma w szkole to
wysyłamy list za zwrotnym potwierdzeniem do domu z informacją.
Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych
do 07.06.2017
----------ocenach kl. I-VI.
Nauczyciele wstawiają do dzienników lekcyjnych wszystkie oceny roczne (koń-----------do 09.06.2017 cowe).
14.06.2017
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – VI
Składanie do sekretariatu szkoły podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych (składają na piśmie rodzice ucznia):
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
do godz.
2) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności).
19.06.2017
15.00
Decyzję na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna.
19.06.2017
Składanie do sekretariatu szkoły podań o przeprowadzenie egzaminów: poprawkowego (składają na piśmie rodzice ucznia).
do godz.
Poinformowanie rodziców ucznia o terminie egzaminu klasyfikacyjnego.
20.06.2017
15.00
Poinformowanie rodziców o terminie egzaminu poprawkowego.
21.06.2017
do 22.06.2017
23.06.2017

do 27.06.2017

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych (nie później niż w dniu zakończewg planu
nia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
Składanie przez rodzica na piśmie prośby do sekretariatu szkoły o przeprowadzedo godz.
nie dodatkowego egzaminu klasyfikacyjnego w sytuacji gdy uczeń nie przybył
15.00
z przyczyn usprawiedliwionych na egzamin w dniu 21.06.2017
Poinformowanie rodziców ucznia o decyzji dyrektora w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na egzamin klasyfikacyjny.
Uczeń lub jego rodzice składają na piśmie do sekretariatu szkoły zastrzeżenia do
dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:
1. Dyrektor powołuje komisję, która analizuje zasadność wniosku,
do godz.
2. Dyrektor na piśmie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku powiada15.00
mia wnioskodawcę o ustaleniach komisji. Jeżeli komisja stwierdzi, że wy27.09.2017
stawienie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania odbyło się zgodnie z
prawem sprawa jest zakończona.
Jeżeli komisja stwierdzi, że wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania odbyło się niezgodnie z prawem dyrektor powołuje komisje i
postępuje zgodnie z § 113 Statutu SP 13 w Olsztynie.

Nie później niż
10.07.2017
(w terminie 5 dni od
dnia powiadomienia
ucznia (rodziców), że
roczna ocena z zajęć
edukacyjnych lub zachowania została wystawiona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny).

28.08. 2017

31.08.2017

Przeprowadzenie egzaminów dla uczniów, którym roczne oceny klasyfikacyjne z
zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania wystawiono niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych (przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich)
Egzaminy dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminów w dniu 21.06.2017
(egzamin klasyfikacyjny) lub w dniu 28.08.2017 (egzamin poprawkowy) z przyczyn usprawiedliwionych. Dotyczy to:
1) egzaminu poprawkowego (nie później niż do końca września 2017r.).
2) egzaminu klasyfikacyjnego (termin wyznacza dyrektor szkoły)

od 8.00

od 8.00

od 8.00

