KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
1 Rozpoczęcie rocznych zajęd
dydaktyczno-wychowawczych
2 Zimowa przerwa świąteczna
3 Ferie zimowe:
4 Wiosenna przerwa świąteczna

4 września 2017r.

5 Egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) częśd humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

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

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) częśd matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
a) częśd humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeostwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) częśd matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
27 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe terminy w gimnazjach

6 Zakooczenie zajęd w klasach
programowo najwyższych w
szkołach ponadgimnazjalnych
7 Egzamin maturalny:
8 Egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe (nowa
podstawa):

9 Zakooczenie roczne zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
Ferie letnie

23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
29 marca -03 kwietnia 2018 r.

od 4 do 25 maja 2018r.
Sesja styczeo-luty 2018:
- cz. pisemna 11 stycznia 2018r.
- cz. praktyczna od 10 stycznia do 16 lutego 2018r.
Sesja czerwiec-lipiec 2018:
- cz. pisemna 19 czerwca 2018r.
- cz. praktyczna od 27 czerwca do 4 lipca 2018r.
22 czerwca 2018 r.
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęd:
02.11.2017r. czwartek
30.04.2018r. poniedziałek
2.05.2018r. środa
01.06.2018r. piątek
oraz
dla gimnazjum i szkoły średniej w czasie egzaminów maturalnych tj. 4.05.2017r, 7.05.2018r, 8.05.2018r.

Terminarz zebrao z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
Zebrania z rodzicami klas pierwszych
- Liceum Ogólnokształcące

13.09.2016r. o godz. 1730(aula)

- Technikum

13.09.2016r. o godz. 1800(aula)

Zebrania z rodzicami klas maturalnych

27.09.2017r. o godz. 1700(aula)

- Liceum Ogólnokształcące i Technikum

29.11.2017r. o godz. 1730 (zagrożenia)
13.12.2017r. o godz. 1730
21.03.2018r. o godz. 1700 (zagrożenia)

Zebrania z rodzicami
- dla szkół ponadgimnazjalnych
- dla gimnazjum

27.09.2017r. o godz. 1700
8.11.2017r. o godz. 1730
10.01.2018r. o godz. 1700 zagrożenia
24.01.2018r. o godz. 1730
21.03.2018r. o godz. 1700
16.05.2018r. o godz. 1700 zagrożenia
Dodatkowe zebrania wg potrzeby wychowawcy

