
Kalendarz roku szkolnego 2015 / 2016

I.Ferie, dni wolne od nauki: 
1. Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2015 r. a kończy 31.08.2016 r., z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 

24.06.2016 r. /piątek/
1) I półrocze: 01.09.2015 r. – 31.01.2016 r.
2) II półrocze: 01.02.2016 r. – 24.06.2016 r.
3) Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa oraz Nowy Rok: 21.12.2015 r. – 01.01.2016 r.
4) Ferie zimowe: 01.02 – 14.02.2016 r.
5) Świąteczna przerwa wielkanocna: 24.03. – 29.03.2016 r.
6) Ferie letnie: 27.06.2016 r. – 31.08.2016 r.

1. Dni wolne od nauki: 
1) 14.10.2015 r. (na podstawie rozporządzenia MEN, dzień KEN, zajęcia opiekuńcze),
2) 11.11.2015 r.  Rocznica odzyskania Niepodległości (ustawowo, dzień bez zajęć),
3) 06.01.2016 r. Święto Trzech Króli (ustawowo, dzień bez zajęć),
4) 05.04.2016 r. (na podstawie rozporządzenia MEN, sprawdzian po klasie szóstej, zajęcia opiekuńcze),
5) 01.05.2016 r. 1 maja Święto pracy (ustawowo, dzień bez zajęć),
6) 02.05.2016 r. (na podstawie rozporządzenia MEN, zajęcia opiekuńcze)
7) 03.05.2016 r. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (ustawowo, dzień bez zajęć),
8) 26.05.2016 r. Boże Ciało (ustawowo, dzień bez zajęć),
9) 27.05.2016 r. (na podstawie rozporządzenia MEN, piątek po Bożym Ciele, zajęcia opiekuńcze),

                                                                                     

II.Sprawdzian na koniec klasy VI-ej:       
1. Sprawdzian właściwy po klasie szóstej –  5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

1) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00,
2) część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45.

1. Termin dodatkowy sprawdzianu – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
1) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
2) część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

1. Ostateczny termin wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja, dysgrafia, …/ - 30.09.2015 r.



2. Ostateczny  termin  przedłożenia  dyrektorowi  szkoły  opinii  wydanej  przez  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  w  tym poradnie
specjalistyczne – 15.10.2015 r.

3. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 16
czerwca 2016 r. (data wydania zaświadczenia: 24 czerwca 2016 r.) 

II.Diagnozy wewnątrzszkolne: proponowane terminy (istnieje możliwość zmiany terminu ze względów organizacyjnych):
1. Klasy I – do końca września 2015 r., 15-16.05.2016 r.
2. Klasy II – do końca września r., 16-17.05.2016 r.
3. Klasy III – do końca września r., OBUT (wg terminarza organizatora.
4. Klasy IV – 28.09.2015 r. (j. polski), 29.09.2015 r.(matematyka), 23.05.2016 r.(j. polski + matematyka)
5. Klasy V – 28.09.2015 r. (matematyka), 29.09.2015 r. (j. polski),  22.05.2016 r. (j. polski + matematyka)
6. Klasy VI – 01.10.2015 r., 08.12.2015 r., styczeń/luty (OPERON) , 02.03.2016 r.
7. Diagnoza językowa :

1) j. angielski (4abc) – 30.09.2015r., 23.05.2016 r.,
2) j. angielski (5ab) – 01.10.2015r., 24.05.2016 r.,
3) j. angielski (6ab) – 02.10.2015 r., 25.05.2016 r.

8. Nauczyciele pozostałych przedmiotów przeprowadzają  diagnozy wstępne do 25.09.2015 r. Do 05.10.2015 r. w formie
prezentacji multimedialnej przesyłają na pocztą elektroniczną ( do godz.15.00).

9. Nauczyciele  pozostałych  przedmiotów  przeprowadzają  diagnozy podsumowujące rok  szkolny  do  25.05.2016  r.  Do
13.06.2016 r. w formie prezentacji multimedialnej przesyłają na pocztą elektroniczną ( do godz.15.00).

II.Klasyfikacja
1. I półrocze:

1) poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców /poprzez wpis do zeszytu 
kontaktowego/ o przewidywanych ocenach. Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej dziecku 
ocenie, niedostatecznej/nagannej oraz ocenach planowanych na zakończenie semestru – do 15.12.2015 r.,

2) wystawienie ocen – 21.01.2016 r.,
3) rada klasyfikacyjna – 28.01.2016 r.,
4) rada podsumowująca I semestr – 19.02.2016 r.                                                                                                              

2. II półrocze:



1) poinformowanie uczniów /odp. wychowawcy/ i rodziców poprzez kartę przewidywanych ocenach z przedmiotów i
ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego /Rodzice są zobowiązani podpisać Kartę/ – do 17.05.2016 r. 
Rodzice otrzymują również informację dot. możliwości poprawienia przez dziecko oceny,

2) wystawienie ocen – 13.06.2016 r.,
3) rada klasyfikacyjna – 20.06.2016 r.,
4) odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania – w ciągu 5 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
5) egzaminy: klasyfikacyjny, poprawkowy – w terminach zgodnych z obowiązującymi procedurami,
6) rada podsumowująca rok szkolny – 27.06.2016 r.

II.Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 0 – 6:
1. Zebrania: wtorki - 08.09.2015 r., 06.10.2015 r., 15.12.2015 r. , 15.03.2016 r., 17.05.2016 r., 23.06.2016 r.(czwartek)
2. Konsultacje: wtorki - 17.11.2015 r., 19.01.2016 r., 19.04.2016 r.

II.Godziny pracy:
1. Sekretariat – od poniedziałku do piątku – 7:00 – 15:00.

2. Biblioteka – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.
3. Pedagog szkolny – dyżury dla rodziców: 

1) wtorek 15:30-16:30 – klasy 0-III – gabinet pedagoga, 
2) czwartek 15:30-16:30 - klasy IV-VI gabinet pedagoga.

1. Pedagog specjalny – dyżur dla rodziców – środa 15.00 -16.00. 
2. Psycholog szkolny – dyżury dla rodziców:

1) poniedziałek - 16.00 -18.00 - klasy IV-VI gabinet pedagoga, 
2) środa- 16.00 -18.00 - klasy 0-III gabinet pedagoga.

1. Logopeda szkolny – dyżur dla rodziców – czwartek 15.25 -16.25.
Ponadto każdy ze specjalistów prowadzi zajęcia dla wyznaczonych uczniów wszystkich poziomów klas wg opracowanego harmonogramu.

7. Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:45 do 17:00.  Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy!
8. Opiekę  pielęgniarską  i  lekarską  pełnią  wyznaczeni  pracownicy  miejscowego  ośrodka  zdrowia.  Od  tego  roku  szkolnego  będzie

funkcjonował w szkole gabinet pielęgniarski, w którym raz w tygodniu będzie dyżur pielęgniarski dla uczniów naszej szkoły.
9. W szkole wydawane są obiady  na zasadach cateringowych. Firmę dostarczającą posiłki wybiera rada rodziców. Obiady wydawane są od

poniedziałku do piątku podczas przerwy obiadowej. Cena obiadów negocjowana jest przez radę rodziców z wybraną przez nią firmą.



Harmonogram rad pedagogicznych, zebrań i konsultacji dla rodziców
w roku szkolnym 2015/2016

Data Rodzaj spotkania Uwagi

I SEMESTR  ( trwa 20 tygodni, 86 dni nauki)
W
R
Z
E
S
I
E
Ń

8 września 2015 r. wtorek
godz. 17.00
-------------------------------------
godz. 18.00-19.00

Ogólnoszkolne zebranie z rodzicami

----------------------------------------------------------
Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami

Spotkanie w sali gimnastycznej, 
przedstawienie planu pracy na rok szkolny.
--------------------------------------------------------
-----------
Według harmonogramu; tajne 
(protokołowane) wybory trójek klasowych.

10 września 2015 r. czwartek
godz. 15.30

------------------------------------
24 września 2015 r. czwartek

Rada pedagogiczna

-----------------------------------------------------------
Rada pedagogiczna-szkoleniowa

Przedstawienie planu nadzoru 
pedagogicznego, planu pracy dydaktyczno-
wychowawczego szkoły, przydział 
nauczycielom dodatkowych czynności          
(zielone szkoły 30 maja-3czerwca 2016 r.)
--------------------------------------------------------
Współpraca z rodzicami Od konfliktu do 
współpracy



P
A
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D
Z
I
E
R
N
I
K

6 października 2015 r.       
wtorek
godz. 17.00 – 19.00 

Zebrania klasowe



L
I
S
T
O
P
A
D

L
I
S
T
O
P
A
D

17 listopada 2015 r.                         
wtorek
godz.17.00-19.00

Konsultacje

G
R
U
D
Z
I
E
Ń

15 grudnia 2015 r. wtorek
 godz. 17.00-19.00

Zebrania klasowe Pisemne  powiadomienie  rodziców  o
semestralnych  ocenach  niedostatecznych  i
nagannych oraz o planowanych ocenach na
zakończenie I semestru 
( na miesiąc przed radą klasyfikacyjną)
--------------------------------------------------------
17 grudnia 2015 r. czwartek 
WIECZORNICA



S
T
Y
C
Z
E
Ń

19 stycznia 2016 r. wtorek
godz.17.00-19.00                              
-------------------------------------------
-                  28 stycznia 2016 r.        
czwartek godz.15.30

Konsultacje indywidualne dla rodziców

------------------------------------------------------------
Rada klasyfikacyjna

II SEMESTR  (trwa 19 tygodni, 95 dni nauki)
L
U
T
Y

18 lutego 2016 r. czwartek
godz. 15.30

Rada analityczna podsumowująca I semestr

M
A
R
Z
E
C

15 marca 2016 r. wtorek
godz.17.00-19.00
------------------------------------------
31 marca 2016 r. czwartek
godz.15.30

Zebrania klasowe

----------------------------------------------------------------
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna



K
W
I
E
C
I
E
Ń

19 kwietnia 2016 r. wtorek
godz. 17.00-19.00
-------------------------------------------
28 kwietnia 2016 r. czwartek
godz.15.30

Konsultacje indywidualne dla rodziców

------------------------------------------------------------
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

M
A
J

17 maja 2016 r. wtorek 
godz.17.00-19.00

-------------------------------------------
19 maja 2016 r. czwartek
godz.15.30

Zebrania klasowe

-

---------------------------------------------------------------
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Pisemne powiadomienie rodziców o 
rocznych ocenach niedostatecznych i 
nagannych oraz o planowanych ocenach 
rocznych 9na miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną)
12 czerwca 2014 r. (niedziela) - FESTYN
--------------------------------------------------------
30.05-3.06.2016 r.-ZIELONE SZKOŁY
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C
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20 czerwca 2016 r. poniedziałek 
od godz. 15.30
-------------------------------------------
23 czerwca 2016 r. czwartek

-------------------------------------------  
27 czerwca 2016 r. poniedziałek
godz. 8.30

Rada klasyfikacyjna

-------------------------------------------------------------
Ogólnoszkolne zebranie z rodzicami 
podsumowujące rok szkolny 
------------------------------------------------------------
Podsumowująca  Rada Pedagogiczna

------------------------------------------------
Wręczenie nagród i dyplomów, sala 
gimnastyczna




