
Kalendarium na rok szkolny 2017/2018, semestr drugi 
Do 7-go dnia miesiąca należy usprawiedliwiać nieobecności uczniów za poprzedni miesiąc  

Lp. Data Wydarzenia, uroczystości 

1. 6.02.2018 r.  Zebranie Rodziców Dyżur wszystkich nauczycieli, pedagoga i psychologa.  

2. 07.02.2018 r.  Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych 

 20.02. 2018 r.  Plenarna Rada Pedagogiczna -analiza pracy szkoły za I semestr 

2. 13.03.2018 r.  Rada szkoleniowa, Zespół Wychowawczy  

(obecność obowiązkowa całego grona pedagogicznego) 

 23.03.2018 r. Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

( nowa podstawa programowa) 

3. 29.03.2018 r.- 

03.04.2018 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna   

4. 16.04.2018 r. Wystawienie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych  i przewidywanych ocen z zachowania w 

klasach maturalnych (cyfrą) 

5. 17.04.2018 r.     Zebranie Rodziców 

Dyżur wszystkich nauczycieli, pedagoga i psychologa 

Poinformowanie Rodziców uczniów klas maturalnych o propozycjach ocen końcowych. Tego 

dnia uczniowie klas maturalnych otrzymują w szkole kartki z propozycjami ocen. Z 

wychowawcą powinni się skontaktować Rodzice, których dzieci z różnych powodów (np. 

nieobecności w szkole) nie przekazały tego dnia podpisanych przez wychowawców kartek z 

propozycjami ocen. 

6. 20.04.2018 r. Wystawienie ocen w klasach maturalnych (słownie) 

7. 24.04.2018 r. Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna ) dla kl. 3LO, 4TW, 4TK, 4TŻ 

8. 27.04.2018 r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych,  

9. 30.04.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

 02.05.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

10. 04.05.2018 r. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. 

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla pozostałych klas. 

11. 07.05.2018 r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki.  

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla pozostałych klas. 

12. 08.05.2018 r. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.  

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla pozostałych klas. 

13. 01.06.2018 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczychx 

14. 12.06.2018 r. Zebranie Zespołów Ewaluacyjnych do przeprowadzenia WOPFU.  

Obecność obowiązkowa członków zespołów. 

15. 12.06.2018 r. Wystawienie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych  i przewidywanych ocen z zachowania 

(cyfrą) 

16. 13.06.2018 r. Poinformowanie Rodziców uczniów o przewidywanych ocenach. Tego dnia uczniowie 

otrzymują w szkole kartki z propozycjami ocen. 

17. 15.06.2018 r. Wystawienie ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania 

18. 19.06.2018 r. Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna ) 

19. 1906.2018 r. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kl. 3TK, 3TW, 3TŻ, 

3ZM, 3ZW ( kwalifikacje R.03, R.21, T.02, T.06, M.17) 

20. 22.06.2018 r.-

04.07.2018 r. 

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kl.3TW, 3TŻ, 3ZM, 

3ZW -formuła „w”( kwalifikacje R.03, R.21, T.02, T.06, M.17) 

21. 26.06.2018 r. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kl. 3TK-formuła „d” 

( kwalifikacja R.21) 

22. 22.06.2018 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

23. 25.06.2018 r. Rada Pedagogiczna (plenarna) 

24. 20.08.2018 r. Rada Pedagogiczna (dotycząca organizacji roku szkolnego 2018/2019) 

25. 31.08.2018 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 2017/2018 

Dodatkowe informacje: 

 07.05.-18.05.2018 r.  Praktyka zawodowa, wszystkie klasy: 3TK, 3TW, 3TŻ, 2TK, 2TW, 2TŻ (10 dni) 

 03.07.2018 r. – Odbiór świadectw maturalnych. 

 22.08.-24.08.2018 r. – Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I, II, III i IV. 

 21.08.2018 r. – Egzaminy maturalne sesja poprawkowa egzamin pisemny  

 21.08.-22.08.2018 r. – Ustne poprawkowe egzaminy maturalne  

 31.08.2018 r. – Przekazanie przez OKE świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

 12.09.2018 r. – Wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych. 

 

 


