SP60.0007. 7.2022

Uchwała nr /2022
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 60 z Oddziałami Sportowymi
i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
z dnia 31 sierpnia 2022
w sprawie przyjęcia kalendarza szkolnego 2022/2023
Na podstawie art.70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

§1.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy uchwala
następujący kalendarz roku szkolnego 2021/2022:
31 sierpnia 2021 - środa
 900 – Posiedzenie Prezydium Rady Pedagogicznej SP nr 60
 1000 - Rada Pedagogiczna SP nr 60 /szkolenie BHP
1 września - czwartek
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wg planu podanego na stronie szkoły
7 września - środa
 1600 – Rada pedagogiczna SP i szkolenie BHP
8 września - czwartek
 1700 - zebranie rodziców klas 1-3 i 4-8
15 września - czwartek
 1700 - zebranie trójek klasowych rodziców
30 września - piątek
 900 - uroczyste pasowanie na ucznia klasy 1 SP nr 60
14 października – piątek
 1600 - uroczysta rada z okazji Dnia Edukacji Narodowej
31 października – poniedziałek
 dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
8 listopada - wtorek
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców kl. 1-3 (w tym dniu nie ma zebrań klasowych)
9 listopada środa
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców kl. 4-8 (w tym dniu nie ma zebrań klasowych)
szczegóły zostaną ogłoszone na stronie
17 listopada – czwartek
 Rada Pedagogiczna - analityczna
8 grudnia - czwartek
 1700 - zebrania rodziców klas wraz z "Drzwiami otwartymi" 4-8 SP
21 grudnia - środa
 1630 - Wigilia Szkolna
22 grudnia - czwartek
 Klasowe spotkania wigilijne
23 grudnia - 1 stycznia 2022
 Przerwa świąteczna
24 stycznia - wtorek
 1600 - Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna 1-3 SP
 1700 - Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna 4-8 SP
25 stycznia - środa
 1700 – Zebranie rodziców kl. 1-3,
27 stycznia - piątek
 Zakończenie I semestru
30 stycznia - 12 lutego
 Ferie zimowe
23 lutego – czwartek
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1600 - Rada Pedagogiczna - analityczna

22 marca - środa
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców klas 1-3, zebrania rodziców 4-8
6 - 11 kwietnia
 Wiosenna przerwa świąteczna
2 maja – wtorek
 dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
4 maja - czwartek
 1700 - spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych SP
9 maja - wtorek
 1700 - zebranie rodziców klas 1-3,
10 maja - środa
 1700 - "Drzwi otwarte" dla rodziców klas 4-8
13 maja - sobota
 Święto Szkoły
18 maja - czwartek
 1600 - Rada Pedagogiczna - szkoleniowa
23 maja - wtorek egzamin 8 klas SP
 900 - j. polski
24 maja – środa egzamin 8 klas SP
 900 – matematyka
25 maja – czwartek egzamin 8 klas SP
 900 - j. obcy
1 czerwca - czwartek
 Dzień Dziecka/Dzień Sportu
6 czerwca - wtorek
 1700 - zebranie trójek klasowych (stołówka)
9 czerwca – piątek
 dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
13 czerwca - wtorek
 1600 - Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna 1-3 SP
 1700 - Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna 4-8 SP
22 czerwca - czwartek
 1800 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych
23 czerwca - piątek
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
31 sierpnia - czwartek
 900 - Zebranie Prezydium Rady Pedagogicznej
 1000 - Zebranie Rady Pedagogicznej SP nr 60

§2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została przyjęta ilością głosów:

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

