KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Podstawa prawna:
- rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46,
poz.432 z póź zmian)- zmiana sierpień 2010 r., grudzień 2011 r.
- rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 z późn zmian)
- rozporządzenie MEN z dnia 18 czerwca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (na podstawie
art.44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256,poz.2572, z
późn. zm.)

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.(czwartek)

2

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r. (piątek)

Semestry:
Dla klas maturalnych
- pierwszy
- drugi

15 tygodni
15 tygodni

1 września 2016 r.– 9 grudnia 2016 r.
12 grudnia 2016 r. – 29 kwietnia 2017 r.

3
Dla pozostałych klas
- pierwszy 19 tygodni
- drugi 19 tygodni

4

5

6

Zimowa przerwa świąteczna

1 września 2016 r. – 20 stycznia 2017 r.
23 stycznia2017 r. – 23 czerwca 2017 r.

23 grudnia 2016 r. (piątek)
30 grudnia 2016 r. (piątek)

Praktyki
(4 tygodnie – 20 dni roboczych – 160 godzin)
- oddział 3A/B

03.10.2016r. – 31.10.2016r. (bez 14.10)

- oddział 3C

03.10.2016r. – 31.10.2016r. (bez 14.10)

- oddział 3D

02.11.2016r. – 30.11.2016r. (bez 11.11)

- oddział 3E

16.01.2017r. – 10.02.2017r.

- oddział 3F

06.03.2017r. – 31.03.2017r.

- oddział 3G

04.05.2017r.- 31.05.2017r.

Ferie zimowe

13 - 26 lutego 2017 r.

Spotkania informacyjne dla kandydatów do szkoły:
I Spotkanie w sali gimnastycznej, zwiedzanie szkoły

8 marca 2017 r. godz.17:00 (środa)

II spotkanie: Dzień Otwarty, zwiedzanie szkoły, udział
w zajęciach elektronicznych i informatycznych

5 kwietnia 2017r. godz. 17:00 (środa)
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1

8

9

10

13 kwietnia 2017 r.(czwartek)
18 kwietnia 2017 r. (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna
Uroczyste zakończenie nauki w klasach
programowo najwyższych:4A/G, 4B, 4C, 4D,4E, 4F

28 kwietnia 2017 r. godz:13:30 (piątek)

Egzamin maturalny
– część pisemna rozpoczyna się
- część ustna rozpoczyna się

od 4 maja 2017 r. (czwartek)
od 10 maja 2017 r. (środa)

Świadectwa dojrzałości zostaną wydane niezwłocznie
po ich otrzymaniu z OKE
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.14 i E.20
- część pisemna
- część praktyczna E14
- część praktyczna E20

12 stycznia 2017r.
23 - 26 stycznia 2017r.
09 stycznia 2017r.

oraz poprawki pisemne i praktyczne z tych kwalifikacji

11

Egzamin potwierdzający kwalifikację E.6, E.12
i E.13
- część pisemna
- część praktyczna E.6
- część praktyczna E.12
- część praktyczna E.13

20 czerwca 2017 r.
22 czerwca – 08 lipca 2017r.
24 – 25 czerwca oraz 28 czerwca –
2 lipca 2017 r.
19 – 25 czerwca oraz 28 czerwca –
2 lipca 2017 r.

oraz poprawki pisemne i praktyczne z tych kwalifikacji

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(poprawkowy):
- etap pisemny

12 czerwca 2017r. (poniedziałek)
godz.12:00

12

13

- etap praktyczny

od 13 czerwca 2017 r.

Dyplomy zostaną wydane niezwłocznie po ich
otrzymaniu z OKE
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
Ferie letnie

.

Egzaminy poprawkowe

23 czerwca 2017 r.(piątek)
godz:9:00
24 czerwca 2017 r.(sobota)
31 sierpnia 2017 r.(czwartek)
22 - 28 sierpnia 2017 r.

Sesja poprawkowa
Egzamin maturalny część pisemna
Egzamin maturalny część ustna

22 sierpnia 2017 r.(wtorek) godz.9:00
23 - 25 sierpnia 2017 r.

14
15
16

2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

17

- dzień przed 01 listopada

31 października 2016 r. (poniedziałek)

- dzień pomiędzy 1 i 3 maja 2017 r.

2 maja 2017 r. (wtorek)

- dzień części pisemnej egzaminu maturalnego z
języka polskiego – poziom podstawowy
- dzień części pisemnej egzaminu maturalnego z
matematyki – poziom podstawowy
-dzień części pisemnej egzaminu maturalnego z języka
angielskiego – poziom podstawowy
- dzień części pisemnej egzaminu maturalnego z
matematyki – poziom rozszerzony
- dzień części pisemnej egzaminu maturalnego z
informatyki - poziom rozszerzony

4 maja 2017 r.(czwartek)

- piątek po święcie kościelnym Bożego Ciała

16 czerwca 2017 r. (piątek)

5 maja 2017 r.(piątek)
8 maja 2017 r. (poniedziałek)
9 maja 2017 r. (wtorek)
10 maja 2017 r. (środa)

Zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2016 r.
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