Zarządzenie nr 5/2013/2014
Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Powstańców Śląskich w Knurowie
w sprawie organizacji roku szkolnego 2013/2014
z dnia 30.09.2013r.
Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:
1. Rok szkolny 2013/2014 trwa od dnia 01.09.2013r. do dnia 31.08.2014r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze rozpoczynają się 02.09.2013r.
a kończą się 27.06.2014r.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) semestr I, który trwa od 02.09.2013r. do 17.01.2014r.,
b) semestr II, który trwa od 03.02.2014r. do 27.06.2014r.
3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2013r. do 31.12.2012r.
4. Ferie zimowe trwają od 20.01.2014r. do 02.02.2014r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 17.04.2014r. do 22.04.2014r.
6. Ferie letnie trwają od 28.06.2014r. do 31.08.2014r.
7. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2013/2014 są (podstawa prawna: § 5 pkt. 1 ust. 1 Rozp. MEN z dn.
05.10.2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego lub Karta Nauczyciela):
a) 1 kwietnia 2014r. – Sprawdzian klas VI,
b) 31 maja 2014r. – Dzień Sportu, sobota, (dzień odpracowany za 20 czerwca,
piątek po Bożym Ciele),
c) 26 czerwca 2014r. – dzień z wychowawcą.
We wszystkie wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze (podstawa prawna: § 6a pkt. 1 ust. 1 i 2 Rozp. MEN z dn. 05.10.2010r.
w sprawie organizacji roku szkolnego).
8.
Dodatkowe
dni
wolne
od
zajęć
i opiekuńczych, po wcześniejszym odpracowaniu:

dydaktyczno-wychowawczych

a) 2 maja 2014r. – odpracowany w sobotę 26 kwietnia 2014r.
b) 20 czerwca 2014r. - odpracowany w sobotę 31 maja 2014r.

9.
Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych ale nie opiekuńczo –
wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014:
a) 14 października 2013r. – dzień Komisji Edukacji Narodowej (podstawa
prawna: Karta Nauczyciela),
b) 17, 18, 19 marzec 2014r.* – rekolekcje wielkopostne (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach
i szkołach).
9. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w roku szkolnym 2013/2014 są:
c) 01.11.2013r. – Wszystkich Świętych,
d) 11.11.2013r. – Narodowe Święto Niepodległości,
e) 01.01.2014r. – Nowy Rok,
f) 06.01.2014r. - Trzech Króli,
g) 01.05.2014r. – Święto Pracy,
h) 19.06.2014r. – Boże Ciało.
11. Zebrania klasyfikacyjne i plenarne Rady Pedagogicznej odbędą się
w następujących terminach:
a) śródroczne zebranie klasyfikacyjne - 14.01.2014r. o godz. 16.00,
b) plenarne śródroczne zebranie Rady Pedagogicznej – 04.02.2014r. o godz.
16.00,
c) końcoworoczne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - 17.06.2014r.
o godz. 16.00,
d) końcoworoczne plenarne zebranie Rady Pedagogicznej - 27.06.2014r.
o godz. 12.00.
12. Termin sprawdzianu dla uczniów klas VI wyznaczono na dzień 01.04.2014r. na
godzinę 9.00.
13. Drugi termin sprawdzianu dla uczniów klas VI, którzy z powodu choroby lub
innych przyczyn losowych nie będą w stanie przystąpić do sprawdzianu,
wyznaczono na dzień 03.06.2014r. na godzinę 9.00 .
14. Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za I semestr
2013/2014, czyli do dnia 13.12.2013r. wychowawcy klas IV - VI są zobowiązani

poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
na I semestr, w tym o ocenie nagannej z zachowania, zgodnie z procedurą ustaloną
w WO.
15. Na tydzień przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej czyli do dnia 07.01.2014r. nauczyciele są zobowiązani poinformować
ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych, zgodnie z procedurą
ustaloną w WO. Wychowawca klasy informuje uczniów o ocenach z zachowania.
16. Najpóźniej na dzień przed terminem przeprowadzenia śródrocznego zebrania
klasyfikacyjnego czyli do dnia 13.01.2014r. nauczyciele przedmiotów są zobowiązani
do wpisania długopisem oceny semestralnej do dziennika lekcyjnego, zgodnie
z procedurą ustaloną w WO. Wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczących w klasie, wystawia oceny z zachowania.
17. Do dnia 14.01.2014r. do godziny 15.00 uczniowie, którzy są nieklasyfikowani
z przyczyn usprawiedliwionych pisemnie informują Dyrektora szkoły o zamiarze
zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.
18. Do dnia 14.01.2014r. do godziny 15.00 uczniowie którzy są nieklasyfikowani
z przyczyn nieusprawiedliwionych składają pisemne podanie do Dyrektora szkoły
o dopuszczenie go do egzaminu klasyfikacyjnego.
19. Do dnia 14.01.2014r. do godziny 15.00 uczniowie którzy chcą zdawać egzamin
sprawdzający składają pisemne podanie do Dyrektora szkoły o dopuszczenie go do
egzaminu sprawdzającego.
20. Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające odbędą się w terminie od 16 –
17.01.2014r.
21. Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej za II semestr
2013/2014, czyli do 16.05.2014r. wychowawcy klas są zobowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach końcoworocznych lub
końcowych niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania, zgodnie z procedurą
ustaloną w WO.
22. Na tydzień przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej, czyli do dnia 10.06.2014r. nauczyciele są zobowiązani poinformować
ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych, zgodnie z procedurą
ustaloną w WO. Wychowawca klasy informuje uczniów o ocenach z zachowania.
23. Najpóźniej na dzień przed terminem przeprowadzenia zebrania klasyfikacyjnego,
czyli do dnia 16.06.2014r. nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do wpisania
ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych lub końcowych do dziennika lekcyjnego,
zgodnie z procedurą ustaloną w WO. Wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli uczących w klasie, wystawia oceny z zachowania.

24. Do dnia 17.06.2014r. do godziny 15.00 uczniowie, ktorzy sq nieklasyfikowani
z przyczyn usprawiedliwionych pisemnie informuj^ Dyrektora szkofy o zamiarze
zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.
25. Do dnia 17.06.2014r. do godziny 15.00 uczniowie, ktorzy sq nieklasyfikowani
z przyczyn nieusprawiedliwionych skladajq pisemne podanie do Dyrektora szkofy
o dopuszczenie go do egzaminu klasyfikacyjnego.
26. Do dnia 17.06.2014r. do godziny 15.00 uczniowie, ktorzy chca zdawac egzamin
sprawdzajacy skiadajq pisemne podanie do Dyrektora szkofy o dopuszczenie go do
egzaminu sprawdzajacego.
27. Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzajace odbeda si§ w terminie od 24 -

25.06.2014r.
28. Do dnia 26.06.2013r. do godziny 15.00 uczniowie, ktorzy otrzymali z jednych lub
z dwoch zajec edukacyjnych ocen§ niedostateczna wraz z rodzicami/prawnymi
opiekunami pisemnie informuja; Dyrektora szkofy o zamiarze zdawania egzaminu
poprawkowego.
29. Egzaminy poprawkowe odbeda sie^ w terminie od 25- 26.08.2014r.

- terrain ustala proboszcz parafii i moze on ulec zmianie;

