HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Hasło roku : „Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze”
- Jean Paul Sartre
Uczymy się po to, aby tworzyć lepszą przyszłość.
1 września 2016 - Rozpoczęcie roku szkolnego
2 września 2016 - Dzień Narodowego Czytania
16 i 19 września 2016 -Test na start w klasie I (część I i II)
15 września 2016 – godzina 16.00 - Zebranie z rodzicami, szkolenie:
„Zagrożenia, jakie niosą media”.
29 września 2016 - Ślubowanie klasy pierwszej oraz Dzień Języków
4 października 2016 - Wyjazd kl. VI do Trzebnicy
13 października 2016 – konsultacje z rodzicami ( 15:00 – 16:00)
14 października 2016 - Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć
dydaktycznych ustawowo) - szkolenie dla nauczycieli: „Bezpieczny
Internet”.
17 października 2016 - Święto Szkoły (dzień wolny od zajęć
dydaktycznych)
31 października 2016 – (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
2 listopada 2016 – rozpoczęcie zajęć z projektu: „Edukacja bez barier”
24 listopada 2016 - Śródsemestralne zebrania rodziców oraz warsztaty
dla rodziców „Aktywny rodzic”
14-18 listopada 2016 – „Tydzień bez monitora” w ramach programu:
„Bezpieczna+” – zamknięcie projektu
2 grudnia 2016 - „Grudniowe tradycje na Śląsku”
21 grudnia 2016 - „Bożonarodzeniowy dzień radości” - spotkanie
opłatkowe dla Rodziców, Babć i Dziadków. Konsultacje z rodzicami przed
zakończeniem I semestru ( 15:00 – 16:00)
22 grudnia 2016 - Jasełka i spotkania opłatkowe w klasach (Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych)
23 grudnia – 1 stycznia 2017 roku - Zimowa przerwa świąteczna
9 stycznia 2017 - Konferencja klasyfikacyjna semestralna
11 stycznia 2017 - Międzysemestralne zebranie rodziców
13 stycznia 2017 - Zakończenie I semestru!
Otwarcie projektu „Między nami – wymiana z Czechami”.
Konkurs kolęd pastorałek z udziałem gości „Zaśpiewajmy Jezuskowi”.
16 - 27 stycznia 2017 - Ferie zimowe

16 marca 2017 - Konsultacje z rodzicami od 15:00 - 16:00
3-5 kwietnia 2017 - Rekolekcje Wielkopostne
13-18 kwietnia 2017 - Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2017 – Dzień Książki, kiermasz oraz Dzień Otwarty Szkoły
(Odpracowanie dnia 2 maja 2017)
27 kwietnia 2017 - Śródsemestralne zebrania rodziców oraz
pedagogizacja : „Zastanów się nad przyszłością swojego dziecka.”
24 - 26 kwietnia 2017 - Tydzień Zdrowia i Ekologii „ Sprawni w sporcie,
aktywni w życiu”
2 maja 2016 dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych po
odpracowaniu – odpracowanie w sobotę 22 kwietnia 2017 roku
maj 2017 - Testy diagnozujące po kl. I, II, III, IV, V, VI (w tym język
angielski)
25 maja 2017 – konsultacje z rodzicami ( 15:00-16:00)
1 czerwca 2017 - Festyn Rodzinny: „Mama, Tata i Ja " - Rodzice
partnerami szkoły"; Dzień Sportu – (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
2 czerwca 2017 - Dzień Szkoły bez Przemocy
16 czerwca 2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym
Ciele)
19 czerwca 2017 - Konferencja klasyfikacyjna
22 czerwca 2017 - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 czerwca 2017 - Zakończenie roku szkolnego!
W ramach projektu „Bezpieczna +” będą „Aktywne przerwy” – różne formy
spędzania wolnego czasu.

Uwaga: zastrzega się prawo do zmian w harmonogramie pracy szkoły ze
względów na organizację pracy szkoły.

