
Kalendarium roku szkolnego 2017/18 

 

Miesiąc Dzień Wydarzenie 

 
wrzesień 4 Początek roku szkolnego 

 14 Zatwierdzenie planów pracy na nowy rok szkolny 

 15 Pielgrzymka klas IV do Częstochowy 

 18 Pielgrzymka klas I do Zawady 

 20 Spotkania wywiadowcze z rodzicami uczniów 

klas I i IV 

 21 Salon Maturzystów w Rzeszowie 

  Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dyd.- wychowawczych 

 30  Termin złożenia deklaracji maturalnej 

 

październik 14 Dzień Edukacji Narodowej 

listopad 1 Wszystkich Świętych 

 11 Narodowe Święto Niepodległości 

 8 Badanie rytmiczności oceniania 

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 

 15 Targi Edukacyjne TETRIX 

  Egzamin próbny zawodowy, matura próbna z 

OPERONEM 

 27 Poinformowanie rodziców i uczniów  klas IV-

tych o przewidywanych ocenach za I semestr 

 Do 30 Termin złożenia do organu prowadzącego 

wniosku o przyznanie środków na doskonalenie 

nauczycieli 

grudzień 15 Koniec I semestru dla klas IV-tych 

 18 Początek II semestru klas IV-tych 

 Do 22 Poinformowanie rodziców i uczniów  klas I-III  o 

przewidywanych ocenach za I semestr 

 23XII -1I Ferie świąteczne 

styczeń 6 Święto Trzech Króli 

 11 Część pisemna egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

 12 Koniec I semestru w klasach I-III 

 15 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Początek II 

semestru dla klas I-III 

 16 Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 



  Zebranie plenarne RP 

 17-19 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technika  

 29 

stycznia -

11 lutego 

Ferie zimowe 

luty Do 7 Przyjmowanie od uczniów ostatecznej deklaracji 

maturalnej 

  Próbna matura dla klas trzecich i czwartych 

 Do 28 Podanie kandydatom do klas I-szych kryteriów 

decydujących o przyjęciu do szkoły 

marzec Do 4 Ustalenie harmonogramu matury ustnej. 

 21 Dzień Otwarty Szkoły (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych) 

 Do 31 Sporządzenie sprawozdania dotyczącego 

wykorzystania środków na doskonalenie 

nauczycieli do organu prowadzącego 

  Rozdanie świadectw potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie 

 Do 28 Poinformowanie rodziców i uczniów  klas IV-

tych o przewidywanych ocenach końcowych 

 29 marca-

3 kwietnia 

Wiosenne ferie świąteczne 

kwiecień Do 4 Powołanie zespołów nadzorujących przebieg 

maturalnego egzaminu pisemnego, 

przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i 

wyznaczenie przewodniczących tych zespołów 

 4 Badanie rytmiczności oceniania 

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 

 24 Rada klasyfikacyjna dla klas IV-tych 

 

 27 Koniec II semestru dla klas IV-tych. Pożegnanie 

absolwentów 

maj 1 Święto Pracy 

 2 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 3 3 Maja 

 4 Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – 

poziom podstawowy/o godz. 14.00 język polski 

poziom rozszerzony (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych) 

 Od 9- 22 Część ustna egzaminu maturalnego 

 7 Pisemny egzamin maturalny z matematyki 



poziom podstawowy (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych) 

 8 Pisemny egzamin maturalny z języka 

angielskiego poziom podstawowy/ o godz. 14.00 

poziom rozszerzony (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych) 
 9 Pisemny egzamin maturalny z matematyki 

poziom rozszerzony 

 10 Pisemny egzamin maturalny z biologii /o godz. 14 

egzamin z historii sztuki 

 11 Pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie /o 

godz. 14 z informatyki 

 14 Pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii/ 

o godz. 14.00 z geografii  

 

 15 Pisemny egzamin maturalny z języka 

niemieckiego 

  

 16 Pisemny egzamin maturalny z chemii/ o godz. 

14.00 egzamin maturalny z historii 

 

 31 Boże Ciało 

czerwiec 1  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

 Do 5 Poinformowanie rodziców i uczniów  klas I-III o 

przewidywanych ocenach końcowych 

  Podanie szkolnego zestawu podręczników na rok 

szkolny 2017/18 

 19 Rada klasyfikacyjna 

  Część pisemna egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista 

  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista 

 Do 25 Złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

Prezesa Rady Ministrów 

 22 Koniec II semestru dla klas I-III. Zakończenie 

roku szkolnego. 

 

  Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. 

 3 lipca Wydawanie świadectw maturalnych 

sierpień  Część ustna poprawkowego egzaminu dojrzałości. 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III. 

  Część pisemna poprawkowego egzaminu 



dojrzałości 

 
 

 

Liczba poszczególnych dni tygodnia w roku szkolnym: 

- poniedziałek   -  38 

- wtorek             -  38 

- środa               -  40 

- czwartek         -  38 

- piątek             -   37 

 

Terminy semestrów: 

Klasy I-III: 

I semestr – 4 IX  - 12 I       (18 tygodni) 

II semestr  - 15 I  - 22 VI    (17 tygodni) 

 

Klasy IV: 

I semestr   –  4 IX – 15 XII   (15 tygodni) 

II semestr  -   18 XII  -  27 IV  (15 tygodni) 

 

Proponowane dni wolne: 

1) 11 stycznia – egzamin pisemny z kwalifikacji 

2) 15 lutego – matura próbna klas IV 

3) 21 marca – dzień otwarty szkoły 

4) 30 kwietnia  

5)  2 maja – dzień wolny między 1 a 3 maja 

6)  4 maja – matura z j. polskiego 

7)  7 maja – matura  matematyki 

8)   8 maja – matura z języka angielskiego 

9)   1 czerwca – piątek po Bożym Ciele 

10)………………………….. 

 


