ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018– SEMESTR I
NAZWA

DATA I GODZINA

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej
Rozpoczęcie roku szkolnego:
gimnazjum
liceum
Zebrania z rodzicami:
Założenie dokumentacji wychowawcy klasowego
Wybór zarządów organizacji
Złożenie planów pracy, planów wynikowych,
przedmiotowych systemów oceniania
Złożenie deklaracji w sprawie wyboru języka na egzamin
gimnazjalny.
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych z ewentualnymi
opiniami poradni i podaniami o dostosowanie warunków
przebiegu egzaminu maturalnego
Szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej
Konsultacje z rodzicami.
Zebrania z rodzicami i konsultacje.
Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach ndst.
Zimowa przerwa świąteczna
Wystawienie ocen semestralnych
Klasyfikacja uczniów: gimnazjum i liceum

31.VIII
4.IX
10.00
9.00
7 .IX, godz.17.00
do 8.IX.
do 15.IX.
15.IX.

Egzaminy klasyfikacyjne
Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej
Zebrania z rodzicami:
Ferie zimowe.

do 30.IX
do 30.IX

12.X.
25.X, godz. 17.30
20.XII.godz.17.30
18.00-konsultacje
23.XII.- 1.I.18 r.
do 17.I.
18.I.
19-23.I
23.I.
24.I. godz.17.00
29.I.-11.II

SEMESTR II

(od 23.01.2018 r.)

Nazwa
Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych
Targi Edukacyjne
Rekolekcje wielkopostne
Szkoleniowe rady pedagogiczne
Zebrania z rodzicami klas III LO i konsultacje dla
wszystkich klas.- inf. dla rodziców ucz. kl. III LO o
przew. ocenach ndst..
Wiosenna przerwa świąteczna
Wystawienie ocen dla uczniów klas III LO
Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna
część matematyczno- przyrodnicza
język obcy
Klasyfikacja uczniów klas III LO
Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne dla ucz. kl. III LO
Koniec roku szkolnego dla klas III LO
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
Zebrania z rodzicami i konsultacje. Informacja dla
rodziców o przewidywanych ocenach ndst.
Drugi termin egzaminu gimnazjalnego.
Dodatkowy termin matury.
Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Klasyfikacja uczniów: gimnazjum i liceum
Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne
Posiedzenie plenarne rady pedagogicznej
Zdawanie dokumentacji wychowawcy klasowego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Rekrutacja do liceum
Rozdanie świadectw maturalnych
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego.

Data i godzina
do 7.II.
II/ III
12-13-14.III
12-13-14.III
21 .III. godz.17.30
29.III-3.IV
do 20.IV.
18 .IV.
19 .IV
20 .IV
23.IV.
24-25.IV
27.IV
od 4.V
17.V. godz. 17.30
4-5-6 .VI
4-20.VI
14.VI.
15.VI
15.VI.
18-20.VI
21.VI.
do 22.VI.
22.VI. godz. 9.oo
VI - VIII
3.VII
21. VIII- pisemny
21-22 .VIII ustny

Dni wolne dla obydwu szkół: podczas rekolekcji oraz egzaminów
zewnętrznych gimnazjalnych-18-19-20.04 i maturalnych 4 i 8.05.2018 r.
Natomiast dla uczniów LO- dodatkowo 7.05.2018 r.

