KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Rekolekcje wielkopostne w Branżowej
Szkole I stopnia nr 2
Egzaminy próbne w gimnazjum
(VI jg semestr)
V ag, V bg semestry
Egzamin przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w gimnazjum
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze
jesiennym:
- część humanistyczna

4 września 2017r.
23 - 31grudnia 2017r.
29 stycznia- 11 lutego 2018r.
29 marca – 3 kwietnia 2018r.
marzec 2018r.

Termin ustalony przez wyd. Operon

10 stycznia 2018r.(środa)
 Historia i wiedza o społ.-godz.9.00
 Język polski –godz.11.00

- część matematyczno-przyrodnicza

11 stycznia 2018r.(czwartek)
 Przedmioty przyrodnicze-godz.9.00
 Matematyka – godz.11.00

- część z języka obcego nowożytnego

12 stycznia 2018r.(piątek)
 J.angielski podstawowy – godz.9.00
 J.angielski rozszerzony – 11.00

b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2018r.(środa)
 Historia i wiedza o społ.-godz.9.00
 Język polski –godz.11.00

19 kwietnia 2018r.(czwartek)
 Przedmioty przyrodnicze-godz.9.00
 Matematyka – godz.11.00
20 kwietnia 2018r.(piątek)
 J.angielski podstawowy – godz.9.00
 J.angielski rozszerzony – 11.00

c) w gimnazjach dla dorosłych i pozostałych
gimnazjach, w których nauka kończy się
w semestrze wiosennym:
- część humanistyczna

18 kwietnia 2018r. (środa)
 Historia i wiedza o społ.-godz.9.00
 Język polski –godz.11.00

- część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2018r.( czwartek)
 Przedmioty przyrodnicze-godz.9.00
 Matematyka – godz.11.00

- część z języka obcego nowożytnego

20 kwietnia 2018r.(piątek)
 J.angielski podstawowy – godz.9.00
 J.angielski rozszerzony – 11.00

b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

8.

9.
10.

11.

Egzaminy semestralne w SP dla Dorosłych
oraz Gimnazjum dla Dorosłych
a) W sesji zimowej
b) W sesji letniej

4 czerwca 2018r.(poniedziałek)
 Historia i wiedza o społ.-godz.9.00
 Język polski –godz.11.00
5 czerwca 2018r.(wtorek)
 Przedmioty przyrodnicze-godz.9.00
 Matematyka – godz.11.00
6 czerwca 2018r.(środa)
 J.angielski podstawowy – godz.9.00
 J.angielski rozszerzony – 11.00

a) 15 – 19 stycznia 2018r.
b) 8 – 14 czerwca 2018r.

Rada pedagogiczna - klasyfikacyjna za I
semestr 2017/2018r.
Egzamin próbny potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie

22 stycznia 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie w ZSZ nr2

Zgodnie z harmonogramem CKE

Grudzień 2017
Maj 2018

12.

Egzamin maturalny:
- część pisemna zgodnie z CKE

Język polski - 4 maja 2018 (piątek)- 9.00
Matematyka- 7 maja 2018 (poniedziałek)9.00
Język angielski – 8 maja 2018 (wtorek)-9.00
Biologia 10 maja 2018 (czwartek) – 9.00
Historia 16 maja 2018 (środa)-14.00

13.

Egzamin maturalny:
- część ustna
Zakończenie zajęć dla semestrów
programowo najwyższych

Zgodnie ze Szkolnym harmonogramem
Ustalonym przez PZE

a) Gimnazjum dla Dorosłych(6jg)
b) Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych (sem. VI)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna –
końcoworoczna.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Ferie letnie

26 stycznia 2018r.
27 kwietnia 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktycznych w ZSOiZ

13 października 2017 (piątek)
18-19-20 kwietnia 2018
30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
01 czerwca 2018 (piątek)

14.

15
16.
17.

18.

15 czerwca 2018r.
22 czerwca 2018r.
23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie
art.47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59)
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)



Art.9a ust.2 pkt 10 lit a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.
U. z 2016r. poz.1943, ze zm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego ( Dz.U. z 2016r.,poz.2223, ze zm.)

