
 

   

Harmonogram roku szkolnego 
2017/2018 

 
 
 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2017/2018 

4 września 2017 r., godz. 9.00 

 

Podział roku szkolnego  
I semestr  

                    II semestr 
                        –  dla klas maturalnych 
                        –  dla pozostałych klas 

 
od 4 września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. 
 
od 3 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. 
od 3 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 

 

Klasyfikacyjne zebrania 
Rady Pedagogicznej  

po I semestrze  
              po II semestrze 

                        –  dla klas maturalnych 
                        –  dla pozostałych klas                  

 
 
4 stycznia 2018 r.  
 
23 kwietnia 2018 r. 
18 czerwca 2018 r. 

 

Plenarne zebrania  
Rady Pedagogicznej 

1 września 2017 r., godz. 9.30 
14 września 2017 r. 
9 stycznia 2018 r. 
21 czerwca 2018 r. 
w innych terminach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów  
klas 2 V LO oraz 2 i 3 Technikum 

19 września 2017 r., godz. 16.00 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów  
klas pierwszych V LO i Technikum 

18 września 2017 r., godz. 16.00  

 

Spotkanie z rodzicami uczniów  
klas maturalnych V LO i Technikum 

25 września 2017 r., godz. 16.00 

 

Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 1 stycznia 2018 r. 
 

Ferie zimowe od 15 stycznia do 26 stycznia 2018 r. 
 

Podanie uczniom wstępnej 
informacji  o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych 

do 24 listopada 2017 r. (za I semestr) 
do 19 marca 2018 r. (tylko klasy maturalne) 
do 21 maja 2018 r. (za II semestr) 

 

Przekazanie rodzicom uczniów 
informacji o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych i ocenie 
zachowania w formie pisemnej 

do 26 marca 2018 r. (tylko klasy maturalne) 
do 28 maja 2018 r. 

 

Zebrania z rodzicami  

20 – 22 listopada 2017 r. 
8 – 10 stycznia 2018 r. 
19 – 21 marca 2018 r. 
23 – 25 maja 2018 r. 

 



Dyżury nauczycieli, 
tzw. „poniedziałki dla rodziców” 

30 października 2017 r. 
27 listopada 2017 r. 
26 lutego 2018 r. 
26 marca 2018 r. 
28 maja 2018 r. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych 

22 września 2017 r. 
2 listopada 2017 r. 
22 grudnia 2017 r. 
2 stycznia 2018 r. 
30 kwietnia 2018 r. 
2 maja 2018 r. 
4, 7, 8 maja 2018 r. 
1 czerwca 2018 r. 

 

Wiosenna przerwa świąteczna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r. 
 

Rozdanie świadectw absolwentom 
szkół ponadgimnazjalnych  

(klasy 3 V LO i 4 Technikum) 
27 kwietnia 2018 r. 

 

Egzamin maturalny  
   –  część pisemna 

   –  część ustna 
 
 

w terminie dodatkowym 
   –  część pisemna 

                             –  część ustna 
 

w terminie poprawkowym      
   –  część pisemna 

   –  część ustna 

 
od 4 do 23 maja 2018 r. 
j. obce nowożytne – od 7 do 25 maja 2018 r.  
j. polski – od 9 do 22 maja 2018 r.  
 
od 4 do 20 czerwca 2018 r. 
j. obce nowożytne  – od 4 do 9 czerwca 2018 r. 
j. polski – od 4 do 9 czerwca 2018 r.  
 
 
21 sierpnia 2018 r. 
od 21 do 22 sierpnia 2018 r. 

 

Egzamin potwierdzający  
kwalifikacje w zawodzie  

  

• klasy 3 technikum 
 cz. pisemna: 19 czerwca 2018 r. 
 cz. praktyczna: od 22 czerwca do 4 lipca *) 
    *) termin zostanie podany po ustaleniu harmonogramu przez OKE w Warszawie 

 

• klasy 4 technikum 
 cz. pisemna: 11 stycznia 2018 r. 
 cz. praktyczna: 10 stycznia 2018 r. 

 

Zakończenie zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych 

22 czerwca 2018 r., godz. 9.00 

 

Ferie letnie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. 
 

Koniec roku szkolnego 2017/2018 31 sierpnia 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


