Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Lp.

Tematyka

Termin



Rozpoczęcie roku
szkolnego

4 września 2017 r.
Godz. 8.30-aula- klasy I
liceum
godz: 9.30- spotkania
w salach



I Zebranie z rodzicami

12 września 2017r.
Godz.17.00

Spotkanie z Radą
Rodziców

Godz.18.30



Pierwszy termin składania 30 września 2017 r.deklaracji maturalnych i
LICEUM
gimnazjalnych
30 września 2017r.GIMNAZJUM



Impreza integracyjna dla
klas I LO- motyw
(3 tydzień września)
przewodni: Historia bliska



Akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej,



Próbny egzamin
gimnazjalny
Część humanistyczna
Część mat.- przyrodnicza
Język obcy nowożytny

13 października 2017r.

Listopad – termin do
ustalenia



II Zebranie z rodzicami
Omówienie regulaminu
egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego



Akademia z okazji Święta 10 listopada 2017 r.
Niepodległości



Próbny pisemny egzamin
maturalny dla klas III LO

7 listopada 2017 r.
Godz.17.00

1 tydzień grudnia 2017r.

 Informacja o zagrożeniach 12 grudnia 2017 r.
ocenami niedostatecznymi godz.17.00
III spotkanie z rodzicami
(konsultacje dla
rodziców)
 Zimowa przerwa
świąteczna
 Wystawienie ocen
semestralnych

23 – 31 grudnia 2017 r.
9 stycznia 2018r.

 Koniec semestru I

19 stycznia 2018r.

 IV zebranie
z rodzicami- informacja
o wynikach klasyfikacji
semestralnej.

23 stycznia 2018r.
godz.17.00

 Studniówka

13,01.2018r.

 Ferie zimowe

29.01-11.02.2018r.

 Ostateczny termin
składania deklaracji
maturalnych

7 lutego 2018

 Próbny pisemny egzamin
maturalny dla klas III LO

Luty 2018 termin do
ustalenia

 Próbny egzamin
gimnazjalny
Część humanistyczna
Część mat.-przyrodnicza
Język obcy nowożytny

Luty 2018 termin do
ustalenia

 V Zebranie z rodzicami
połączone z podaniem
27 marca 2018r.
informacji o grożących
ocenach niedostatecznych Godz.17.00
w klasach III LO.
Informacje dot.egzaminów
 Rekolekcje –

26-28 marca 2018r

 Wiosenna przerwa
świąteczna

29 marca-3 kwietnia2018 r.

 Egzamin gimnazjalny

18-20.04.2018r.

 Targi Edukacyjne

kwiecień 2018r.

 Dzień Otwarty

Kwiecień 2018 , do
ustalenia

 Zakończenie zajęć
w klasach III LO.

27 kwietnia 2018r.

Uroczystość rozdania
świadectw absolwentom.
 Święto Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2018 r.
 Egzamin maturalny w sesji Od 4 maja 2018r.
wiosennej:
 VI zebranie dla rodziców
połączone
z podaniem informacji

22 maja 2018 r.
godz.17.00

o grożących ocenach
niedostatecznych –
konsultacje


Piknik integracyjny

9 czerwca 2018r.
sobota



Próbne matury ustne dla
klas II LO

Pierwszy tydzień
czerwca

 Wystawienie ocen
końcoworocznych oraz
ocen z zachowania

11 czerwca 2018r.

 Konferencja klasyfikacyjna 18 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)
 Próbne matury pisemne
dla klas II LO

18-21 czerwca 2018r.

 Uroczyste zakończenie
roku szkolnego

22 czerwca 2018r.

 Rozdanie zaświadczeń
o wynikach egzaminu
maturalnego

3 lipca 2018r.

 Ferie letnie

23.06-31.08.2018r.

 Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2017/18

1 września 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2017 r. – (czwartek) - Dzień Zaduszny
20 kwietnia 2018 r. - (piątek) - egzamin z j. ang. w gimnazjum
2 maja 2018 r. - (środa) – dzień między dwoma dniami ustawowo wolnymi
4 maja 2018 r. - (piątek) - egzamin maturalny z j. polskiego
8 maja 2018 r. - (wtorek) - egzamin z j. ang. w LO
1 czerwca 2018 – (piątek )- po Bożym Ciele

