Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku
Lp.

Nazwa dnia

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-

Data
1 września 2016r.

wychowawczych
2. Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

3. Choinka szkolna

styczeń

4. Ferie zimowe

13 lutego – 26 lutego 2017 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

6. Próbny egzamin gimnazjalny
- część z języka obcego nowożytnego

XII, II

- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki
7. a)w gimnazjum:
- część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)



z zakresu histori i wiedzy o społeczenstwie

godz. 9:00



z zakresu języka polskiego

godz. 11:00

- część matematyczno-przyrodnicza


z zakresu przedmiotów przyrodniczych



z zakresu matematyki

- część z języka obcego nowożytnego



na poziomie podstawowym



na poziomie rozszerzonym

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
godz. 9:00
godz.11:00
21 kwietnia 2017 r. (piątek)
godz. 9:00
godz. 11:00

b) dodatkowe terminy w gimnazjach
- część humanistyczna



z zakresu histori i wiedzy o społeczenstwie



z zakresu języka polskiego

- część matematyczno-przyrodnicza


z zakresu przedmiotów przyrodniczych



z zakresu matematyki

- część z języka obcego nowożytnego



na poziomie podstawowym

1 czerwca 2017 r. (czwartek)
godz. 9:0
godz.11:00
2 czerwca 2017 r. (piątek)
godz. 9:00
11:00
5 czerwca 2017 r.
godz. 9:00
godz. 11:00

Lp.

Nazwa dnia


Data

na poziomie rozszerzonym

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

16 czerwca 2017r.

zaświadczeń do szkół
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
8. gimnazjum

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

14 października 2016r. piątek
31 października 2016r. poniedziałek
2 listopada 2016r. środa
19,20, 21 kwietnia 2017r. - dni wolne
dla klas I i II ze względu na egzamin
2 maja 2017r. wtorek
16 czerwca 2017r. piątek
23 czerwca 2017 r.

9. wychowawczych
10. Ferie letnie

24 czerwca- 31 sierpnia 2017r.

12. Zebrania z rodzicami:
a) Organizacja pracy i opinie w sprawie

20 września 2016r.

dokumentów szkoły
b) śródsemestralne
w I semestrze

8 listopada 2016r.

w II semestrze

4 kwietnia 2017r.

c) Semestralne zebranie z rodzicami analiza wynków w

7 luty 2017r.

nauce i zachowania uczniów
Spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów w każdy 1 czwartek miesiąca
w godzinach od 16:00-17:00

6 grudnia 2016r.
3 stycznia 2017r.
9 maja 2017r.
6 czerwca 2017r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
należy wysłać do rodziców:
- w I semestrze
- w II semestrze

do 22 grudnia 2016r.
do 12 maja 2017r.

13. Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej:
- śródroczne

30 stycznia 2017r.

- końcoworoczne

19 czerwca 2017r.

14. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej
- śródroczne

9 lutego 207r.

- końcoworoczne

26 czerwca 2017r.

Lp.

Nazwa dnia
Semestr pierwszy

15. Semestr drugi

Data
27 stycznia 2017r.
23 czerwca 2017r.

