KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:
Klasy maturalne:
1.Semestr I od 04.09.2017r. - 31.12.2017r. ( wystawienie ocen do 21.12.2017r.)
2. Semestr II od 02.01.2018r. - 27.04.2018r. ( wystawienie ocen do 23.04.2018r.)
Pozostałe klasy:
1. Semestr I od 04.09.2017r - 25.01..2018r. ( wystawienie ocen do 25.01.2018r.)
2. Semestr II od 29.01.2018r. - 22.06.2017r. ( wystawienie ocen do 18.06.2018r.)
II. Ferie i przerwy świąteczne:
1. Zimowa przerwa świąteczna
2. Ferie zimowe
3. Wiosenna przerwa świąteczna
4.Pożegnanie klas maturalnych
5. Boże Ciało
6 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych
7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych pozostałych klas
8. Ferie letnie

23.12.2017r. – 31.12.2017r.
12.02. - 25.02.2018r.
29.03. - 03.04.2018r.
27.04.2018r.
31.05.2018r.
27.04.2018r.
22.06.2018r.
23.06 . – 31.08.2018r.

III. Matura:
1Część pisemna egzaminu maturalnego
04.05.2018r. do 23.05.2018r.
2Część ustna egzaminu maturalnego
09.05.2018 r. do 22.05.2018r.
3Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym :
- część pisemna - 21 sierpnia 2018r. (wtorek) godz. 9.00
- część ustna - 21 – 22 sierpnia 2018r.

IV. Egzaminy zawodowe:
1Sesja I styczeń-luty 2018r.
- część pisemna - 11 stycznia 2018r.
- część praktyczna - od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.
- termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w
zawodzie dla sesji styczeń-luty 2018r. - 23 marca 2018r.
1Sesja II Czerwiec - lipiec 2018r.
- część pisemna - 19 czerwca 2018r.
- część praktyczna - od 22 czerwca do 04 lipca 2018r.
termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w
zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018r. - 31 sierpnia 2018r.

V. Rekolekcje wielkanocne : wg odrębnego harmonogramu
VI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :
02 – 03.11.2017r.
30.04.2018r.
02.05.2018r.
04.05.2018r.
07.05.2018r.
01.06. 2018r.

(2 dni – czwartek, piątek))
( 1 dzień - poniedziałek)
( 1 dzień - wtorek)
( 1 dzień – matura j. polski)
( 1 dzień – matura matematyka)
( 1 dzień – piątek po świecie „Boże Ciało”)

----------------------------------------------------------Razem
7 dni
VII. Praktyki zawodowe w klasach technicznych:
- klasa III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznch - (4 tygodnie) od 26.02.2018r.
do 23.03.2018r.

