KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014
Rozpoczęcie roku szkolnego
Święto Szkoły
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe – województwo małopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna
Wakacje
Klasyfikacja:
Za I okres
Informacje w dzienniczkach ucznia o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja za I okres
roczna
Informacje w dzienniczkach ucznia o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki
w klasie VI szkoły podstawowej
Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach podstawowych.
W dniu, kiedy przeprowadzany jest sprawdzian, uczniowie szkoły podstawowej nie mają zajęć
dydaktycznych.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w klasach III gimnazjum
Cześć humanistyczna
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
z zakresu języka polskiego
Część matematyczno-przyrodnicza
z zakresu przedmiotów przyrodniczych
z zakresu matematyki
Część z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym
na poziomie rozszerzonym
Dodatkowe terminy egzaminów
Cześć humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
Język obcy nowożytny
W dniach, kiedy odbywają się egzaminy, uczniowie klas I i II gimnazjum nie mają zajęć
dydaktycznych.
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02.09.2013
08.11.2013
23.12.2013 – 31.12.2013
03.02.2014 – 16.02.2014
17.04.2014 – 22.04.2014
28.06.2014 – 31.08.2014
08.01.2014
15.01.2014
17.06.2014
24.06.2014
01.04.2014

godz. 9:00

03.06.2014

godz. 9:00

23.04. 2014
godz. 9:00
godz. 11:00
24.04.2014
godz. 9:00
godz. 11:00
25.04.2014
godz. 9:00
godz. 11:00
02.06.2014
03.06.2014
05.06.2014

60 minut
90minut
60 minut
90 minut
60 minut
60 minut
godz. 9:00
godz. 9:00
godz. 9:00

od 1700
od 1700
od 1700
od 1700
od 17
od 1700
od 1700

Zebrania z rodzicami

SP/GIM 18.09.2013
SP
20.11.2013
GIM
21.11.2013
SP
22.01.2014
GIM.
23.01.2014
SP
14.05.2014
GIM
15.05.2014

Dyżury nauczycieli – indywidualne rozmowy z rodzicami
(w godzinach 17:00 – 18:00)

16.10.2013
11.12.2013
12.03.2014
09.04.2014
04.06.2014

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.01.2014 r., 3.01.2014 r.
02.05.2014 r., 20.06.2014

STRÓJ SZKOLNY
Strój uczniowski obowiązujący w Zespole Szkół w Poroninie
a)strój codzienny
- spodnie krój klasyczny (jeans, dresy, sztruksy itp.), bluzki, podkoszulki, T-shirt, (bez głębokich dekoltów, zasłaniające brzuch bez wycięć na plecach)
spódnice, krótkie spodenki (nie krótsze niż do kolan)
b)strój galowy
dziewczęta - tunika z logo szkoły, biała bluzka (krój klasyczny) czarna spódnica (klasyczna, nie krótsza niż do kolan) lub czarne spodnie (krój klasyczny)
chłopcy - kamizelka z logo szkoły, biała koszula (klasyczna) czarne spodnie (krój klasyczny)

Apele, na które zakładamy strój galowy

3.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Dzień Nauczyciela
Święto Szkoły
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Apel z okazji Świąt Wielkanocnych
Apel z okazji 3 Maja
Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

02.09.2013
14.10.2013
08.11.2013
20.12.2013
16.04.2014
30.04.2014
27.06.2014

Strój galowy obowiązuje uczniów na konkursach organizowanych przez szkołę lub inne instytucje, podczas uroczystości szkolnych, gminnych,
wyjazdów reprezentacyjnych, a także w dniu sprawdzianu klas szóstych
i egzaminu gimnazjalnego.

