
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017: 
 

 14.09.2016 (środa)  
     godz.17.00 - zebranie ogólne  
 

 09.11.2016 (środa)  

godz. 17.00 zebranie ogólne  

       godz. 17.30 – 18.30 zebranie informacyjne 
 

 14.12.2016 (środa) 

godz. 17.00 - 18.30 zebranie informacyjne         
        

 15.02.2017 (środa) 

      godz. 17.00 zebranie ogólne (wywiadówka) 
 

 05.04.2017 (środa) 

godz. 17.00 -17.30 zebranie ogólne 

godz. 17.30 – 18.30 zebranie informacyjne 
 

 24.05.2017 (środa) 

godz. 17.00 -18.30 zebranie informacyjne 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oceny przewidywane i semestralne/roczne 
 

I SEMESTR 

 DO 12.01.2017 (oceny przewidywane) - rodzic zapoznaje się z 
ocenami przewidywanymi i podpisuje je w dzienniczku ucznia. 

 DO 19.01. 2017 (oceny ostateczne) 
 

II SEMESTR 

 DO 30.05.2017 (oceny przewidywane) - rodzic zapoznaje się z 
ocenami przewidywanymi i podpisuje je w dzienniczku ucznia. 

 DO 06.06.2017 (oceny ostateczne) 
 

 
Prosimy o śledzenie postępów swojego dziecka przez e-dziennik  

z konta rodzica minimum raz w tygodniu. 
 

 

 

 

 

 

TERMINY EGZ. GIMNAZJALNEGO DLA KLAS TRZECICH: 

 

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa) 

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 
------------------------------------------------------------------------ 

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 

z zakresu matematyki – godz. 11:00 
------------------------------------------------------------------------ 

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek) 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 
------------------------------------------------------------------------ 

W tych dniach klasy I i II mają wolne. 

 

SZKOLNY KALENDARZ 

 
 1 IX 2016 r. (czwartek) – Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017; 

 14 X 2016 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od 

zajęć dydaktycznych); 

 1 XI 2016 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych – nie przychodzimy 
do szkoły; 

 11 XI 2016 r. (piątek) – Święto Odzyskania Niepodległości – nie 
przychodzimy do szkoły; 

 23 XII 2016 r. (piątek) do 31 XII 2016 r. – Zimowa przerwa 

świąteczna; 

 6 I 2017 r. (piątek) – Trzech Króli – nie przychodzimy do szkoły; 

 30 I 2017 r. do 12 II 2017 r. – Ferie zimowe; 

 13 IV 2017 r. do 18 IV 2017 r. – Wiosenna przerwa świąteczna; 

 19 – 21 IV 2017 r. – egzaminy gimnazjalne – klasy I i II wracają do 
szkoły 24 kwietnia 2017 r.; 

 3 V 2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja – nie 
przychodzimy do szkoły; 

 15 VI 2017 r. (czwartek) – Boże Ciało – nie przychodzimy do 
szkoły; 

 23 VI 2017 r.(piątek) – Zakończenie roku szkolnego 2016/2017. 

 



ZAJĘCIA DODATKOWE: 
 

 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki; 

 Zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 Koła zainteresowań: Klub Młodego Odkrywcy, Koło wokalne, 
Koło Młodego Technika, Koło języka niemieckiego, Koło fizyczne, 

Koło języka angielskiego, Klub debat, Szkolny zespół taneczny, 

Szkolny Klub Wolontariatu, Klub Przyjaciół Biblioteki, zajęcia sportowe. 

 

SPECJALIŚCI: 

 

 
Pedagog: 

  
Logopeda: 
Psycholog: 

Doradca zawodowy: 
Socjoterapeuta: 

Terapia pedagogiczna: 

 
Urszula Kaczmarek 

tel.067-214-84-72 wew. 28 
Joanna Witkowska 
Małgorzata Grabarska 

Ewelina Maciejewska 
Ewa Kiżewska 
Paulina Zielińska 
Beata Grzybowska – Nowak 

tel.067-214-84-72 wew. 39 
 

 

SKŁADKA NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW- 30 ZŁ. 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW- 49 ZŁ (Firma ubezpieczeniowa 

– INTERRISK – 

 suma ubezpieczenia 14000 zł) 
 

 

 

 
DANE ADRESOWE: 

 
Piła, ul. Kujawska 18 
Tel. 0-67-214-84-72 

tel. 0-67-214-84-56 
gim4pila@poczta.onet.pl 
http://www.gim4.e-pila.pl 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 
 

Mariola Skrzyńska  

Dyżur dyrektorski – środa 12.00-16.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW 
NA ROK SZKOLNY 

2016/2017 
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