TERMINARZ SZKOLNY
NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023
Rok szkolny trwa od 01 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
I PÓŁROCZE
I półrocze roku szkolnego 2022 / 2023 trwa
od 01 września 2022 r. do 29 stycznia 2023
Zebranie rodziców z wychowawcą - 08 września 2022r.( czwartek)
Przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.
Konsultacje indywidualne i zebrania rodziców z wychowawcą
24 listopada 2022r.(czwartek)– informowanie o postępach i trudnościach
uczniów w nauce
Ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych –
Uwagi dla nauczycieli: Ustalone śródroczne oceny klasyfikacyjne ( z zajęć
edukacyjnych i zachowania) należy wpisać do dziennika elektronicznego
do 16 grudnia 2022r. Ustalenie oceny z zachowania należy poprzedzić
zasięgnięciem opinii nauczycieli, uczniów i ocenianego ucznia w tygodniu
poprzedzającym ustalenie oceny.
Informowanie uczniów o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych
za I półrocze – od 16 grudnia 2022 r. do 02 stycznia 2023r.
Konferencja klasyfikacyjna – 04 stycznia 2023r.( środa)
Zebranie rodziców z wychowawcą ( wywiadówka za I półrocze)
– w tygodniu od 10 stycznia 2023r.(czwartek)
Konferencja plenarna za I półrocze roku szkolnego 2022/ 202311 stycznia 2023 r. (środa)
Ferie zimowe- od 16 stycznia 2023r. do 29 stycznia 2023r.
Inne zebrania zwołuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami zespołu
klasowego, także na wniosek rodziców.

TERMINARZ SZKOLNY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
II PÓŁROCZE
II półrocze roku szkolnego 2022 / 2023 trwa
od 30 stycznia 2023 do 23 czerwca 2023
Wiosenna przerwa świąteczna – od 06 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia
2023r.
Konsultacje indywidualne i zebrania rodziców z wychowawcą
- 16 marca 2023r.(czwartek) – informowanie o postępach i trudnościach
uczniów w nauce.
Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania – do 17 maja 2023r. /- wpisanie ocen do
dzienników elektronicznych.
Informowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
na koniec roku szkolnego – od 17 maja 2023r. do 19 maja 2023r.
Konsultacje indywidualne i zebrania rodziców z wychowawcą
- 18 maja 2023r.(czwartek)– informowanie
o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
Wystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych –do 13 czerwca 2023r. wpisanie ocen do dzienników elektronicznych.
Informowanie uczniów o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych
na koniec roku szkolnego – od 13 czerwca 2023r. do 19 czerwca
2023r.
Konferencja klasyfikacyjna – 19 czerwca 2023r.(poniedziałek)

Dyrekcja szkoły Podstawowej nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach
informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym
2022/2023 będą dni:
- 14 października 2022r.- DEN zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej;
- 22 grudnia 2022r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (jasełka,
wigilie szkolne);
- 23, 24, 25 maja 2023r.- egzamin ósmoklasisty;
- 31 października 2022r. do odpracowania 08 października 2022r.;
zajęcia opiekuńczo- wychowawcze: Europejski Dzień Języków;
- 02 maja 2023r.- do odpracowania 25 marca 2023r.; zajęcia
opiekuńczo- wychowawcze: Dzień Patrona;
- 09 czerwca 2023r.- do odpracowania 27 maja 2023r.- zajęcia
opiekuńczo- wychowawcze: Dzień Sportu (piątek po Bożym Ciele)
- 22 czerwca 2023r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie przerw świątecznych:
1) 23, 27, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2022r. – rodzice zgłaszają
osobiście potrzebę zorganizowania opieki w nieprzekraczalnym
terminie do 09 grudnia 2022 roku do godziny 15.00
2) 06, 07, 11 kwietnia 2023r. – rodzice zgłaszają osobiście potrzebę
zorganizowania opieki w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca
2023 roku do godziny 15.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2022/2023
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych – 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna –
23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe – 16 stycznia 2023r.– 29 stycznia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna06 kwietnia 2023r. – 11 kwietnia 2023r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

