SKONSOLIDOWANY OKRĘG SZKOLNY WSPÓLNOTY 62
Des Plaines, Illinois

Sierpień 2020 - czerwiec 2021
Kalendarz szkolny
12 sierpnia (środa ) .......................… .................... ............ ............ ... ....... . Dzień Instytutu (bez zajęć K-8 )
13 sierpnia (czwartek) .......................… ..................... ..........................… ........ Dzień Instytutu (bez zajęć K-8 )
14 sierpnia ( piątek ) …………………………………………………… ... …… Dzień Instytutu (bez zajęć K-8 )
17 sierpnia (poniedziałek ) ..........… ............... …… ......... ....... ..................... ……… .. … Rozpoczęcie zajęć (klasy 1-8)
19 sierpnia (środa) ……………………. ………. …………… .. ……… Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu
04 września (piątek dzień) ......... ... ... ............................ ... ... InService Half Day (bez zajęcia w przedszkolu)
7 września (poniedziałek ) …………………………………………………….… ... Święto Pracy (bez zajęć K-8 )
14 września (poniedziałek) …………………………………………………… .. Dzień planowania (bez zajęć K-8)
29 września (wtorek) ………………………………………………… ..... Dzień planowania (bez zajęć K-8)
8 października (czwartek ) ............................................ ... ..... .. ……. Konferencje rodziców i nauczycieli (bez klas K-8)
9 października (piątek ) ..........................................…. …… …… .. .. Konferencje rodziców i nauczycieli (bez klas K-8)
12 października (poniedziałek)…… .......................................... .......... ......... . .. ..... ...... ... Columbus Day (bez zajęć K-8 )
30 października (piątek dzień ) ............. . ..... ... ...... ...... .... ... Szkoła Poprawa Half Day (bez K indergarten klas )
03 listopada (wtorek ) ............................................ . .... .............. . ....... … ..… ... Święta państwowe (bez klas K-8)
N istopad 11 (Wednes dni) .................. ... ............ ......... ...... ... .. ... ... Dzień Weteranów (nie klas K-8 )
16 listopada (poniedziałek) …………………… .............. Dzień obecności tylko dla klas 6-8 i Irokezów dla dzieci w wieku
powyżej 8 lat
(Brak zajęć Klasy P-5)
23 listopada - 27 ....................................... ........... ......... .. nieobecności Dzień s (nie klas K-8)
18 grudnia (piątek ) …………… ……… . .. Wczesne zwolnienie (klasy: 6-7-8, 14:45 i stopnie: 1-5 i popołudniowe
przedszkole 15:15)
21 grudnia - 01 stycznia . ......................................................... ............... ... ... . Zimowa przerwa
4 stycznia (poniedziałek) ............................................. ....................... ............... ... ......... . . … Wznowienie zajęć (K-8)
18 stycznia (poniedziałek) ....................... ...................... … . .… . … Urodziny Martina Luthera Kinga (bez klas K-8 )
2 lutego (wtorek) ………………………………………… .. ……………… .. Rejestracja przedszkolna
12 lutego (piątek ) ............................................ ......................... …… ... ....… Dzień Instytutu (bez zajęć K-8)
17 lutego (poniedziałek) ......................................... .... .................... …… ... … Dzień Prezydentów (bez zajęć K-8 )
19 marca (piątek dzień) ....... ......... ......... ... .... Wczesne zwolnienie (stopnie: 6-7-8, 14:16, 17:00 i stopnie: 1-5 i
przedszkole popołudniowe 15:15)
Mar CH 2 2 - 26 marca ......................................... .... ......... .......... ...... ... ... .. ... ... ...... .. ...... .Spring Recess
29 marca (poniedziałek) ................................… .......... .. .......................... ........................ ... Wznowienie zajęć (K-8)
2 kwietnia (piątek ) …… . …………………. ……… .. …………… ...… ... Dzień nieobecności (bez zajęć K-8)
26 kwietnia (poniedziałek ) ……. …………. ……. ……………… . . .. Dzień rozwoju personelu (wstępny) (bez zajęć)
31 maja (poniedziałek) ............................................. … ................ ......................... Dzień Pamięci (bez zajęć K-8 )
01 czerwca (wt dni) .. ........................... .. ... ... ... ... ......... Personel Dzień Rozwoju (wstępnie) (bez klasy)
2 czerwca (środa) ………………………… …… .. … ... … Dzień Rozwoju Kadry (wstępny) (bez zajęć)
3 czerwca (czwartek) ……………………… ..…. ...... .. ... ... ... Personel Dzień Rozwoju (wstępnie) (bez klasy)
4 czerwca (piątek ) …………………… …… …… .. …… ... … ……………… ... … Ostatni dzień szkoły (wstępny)
Pół dnia: stopnie: 6-7-8, 11:15 i stopnie: 1-5, 12:00

Brak szkoły dla przedszkola w pół dnia

