
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 
w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 1 im. KEN w Białobrzegach

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.

Ferie zimowe 19 stycznia – 1 lutego 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 01 kwietnia 2015 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2015 r. 

Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r

Dodatkowe dni wolne zarządzane przez dyrektora szkoły

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz.

1245).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.).

 Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, a także obowiązek

informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

1. 13 października 2014 r. (poniedziałek)    

2. 31 października 2014 r. (piątek)

3. 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)



4. 2 stycznia 2015 r. (piątek)

5. 01 kwietnia 2015 r. (środa) sprawdzian klas VI

6. 5 czerwca 2015 r. (piątek)

I semestr od 1 września 2014 r. do 16 stycznia 2015 

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach do 9 grudnia 2014 r. 

Oceny wystawiamy do 9 stycznia 2015 r. 

Rada klasyfikacyjna 12 stycznia 2015 r. 

Rada plenarna 16 stycznia 2015 r.

II semestr od 2 lutego 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. 

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach do 12 maja 2015 r.

Oceny wystawiamy do 12 czerwca 2015 r. 

Rada klasyfikacyjna 17 czerwca 2015 r. 

Rada plenarna 26 czerwca 2015 r.

Zebrania z rodzicami:

Wrzesień: 4-5 IX 2014 r. – klasy I

Wrzesień: 8-9 IX 2014 r. – klasy II – VI

Listopad: 12-13 XI 2014 r. 

Luty: 3-4 II 2015 r.

Kwiecień: 16-17 IV 2015 r.



Dni otwarte szkoły:

I semestr – 10 grudnia 2014 r. od 17.00 do 19.00 

II semestr – 12 maja 2015 r. od 17.00 do 19.00

Rady pedagogiczne:

1. 15 września 2014 r. przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny

2. 15 październik 2014 r. dostosowanie warunków sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów

3. 12 stycznia 2015 r. rada klasyfikacyjna 

4. 16 stycznia 2015 r. rada plenarna 

5. 17 czerwca 2015 r. rada klasyfikacyjna 

6. 26 czerwca 2015 r. rada plenarna 

TERMINY SPRAWDZIANU

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia o ocenianiu 1 kwietnia 2015 r. (środa):

część pierwsza  - język polski i matematyka - godz. 9:00

część druga - język obcy nowożytni - godz. 11:45.

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia o ocenianiu 1 czerwca 

2015 r. (poniedziałek):

część pierwsza  - język polski i matematyka - godz. 9:00

część druga - język obcy nowożytny - godz. 11:45. z zastrzeżeniem pkt 4.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 19 czerwca 2015 r.  


