KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Uwaga: niektóre terminy mogą ulec niewielkim zmianom

DATA

opracowany w dniu 06.09.2017 r.
Godzina

TEMAT

4 września

2017

poniedziałek

12.00

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2017/2018 (semestr jesienny)

13 września

2017

środa

16.00

Rada pedagogiczna - omówienie planu nadzoru pedagogicznego

27 września

2017

środa

16.00

Rada pedagogiczna - omówienie i zatwierdzenie planu pracy Centrum na rok
szkolny, omówienie wyników egzaminów zewnętrznych

27 września

2017

środa

18.00

Zebranie z rodzicami niepełnoletnich słuchaczy gimnazjum

29 września

2017

piątek

12.00

13 października

2017

piątek

14 października

2017

sobota

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

31 października

2017

wtorek

Przekazanie elektronicznej listy osób zdających egzamin gimnazjalny do dyrektora
OKE Warszawa (oddziały kończące naukę w styczniu)

1 listopada

2017

środa

"Wszystkich Świętych" (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

11 listopada

2017

sobota

Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

20 listopada

2017

poniedziałek

Dyrektor CKU2 informuje słuchaczy zdających egzamin gimnazjalny o
dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia tego egzaminu
Termin złożenia przez rodziców niepełnoletniego słuchacza lub przez słuchacza
pełnoletniego oświadczenia (na zał. 4b) o korzystaniu lub nie korzystaniu ze
wskazanych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego

23 listopada

2017

czwartek

30 listopada

2017

czwartek

- grudzień

2017

Ostateczny termin zadeklarowania słuchaczy ws. poziomu języka obcego na
egzaminie gimnazjalnym (dotyczy wyłącznie semestrów 5 i 6 gimnazjum)
Termin złożenia dyrektorowi zaświadczeń o stanie zdrowia lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej w celu dostosowania formy i warunków
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Przekazanie elektronicznej listy osób zdających egzamin gimnazjalny do dyrektora
OKE Warszawa (oddziały kończące naukę w czerwcu)
Próbne egzaminy gimnazjalne dla słuchaczy semestrów piątych i szóstych, wg
odrębnych harmonogramów. Uczestnictwo w egzaminach jest obowiązkowe!!!

11 grudnia

2017

poniedziałek

Rozpoczęcie sesji egzaminów semestralnych w gimnazjum (semestr jesienny)

23 grudnia

2017

sobota

Pierwszy dzień zimowej przerwy świątecznej (bożonarodzeniowej)

31 grudnia

2017

niedziela

Ostatni dzień zimowej przerwy świątecznej (bożonarodzeniowej)

1 stycznia

2018

poniedziałek

Nowy Rok - dzień wolny od zajęć

5 stycznia

2018

piątek

Zakończenie sesji egzaminów semestralnych w gimnazjum (semestr jesienny)

6 stycznia

2018

sobota

Święto „Trzech Króli”

9 stycznia

2018

wtorek

15.00

10 stycznia

2018

środa

9.00 11.00

Egzamin gimnazjalny z historii i wos oraz języka polskiego w sesji zimowej

11 stycznia

2018

czwartek

9.00 11.00

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w sesji zimowej

12 stycznia

2018

piątek

9.00 11.00

Egzamin gimnazjalny z języka obcego w sesji zimowej

12 stycznia

2018

piątek

16.00

12 stycznia

2018

piątek

Ostatni dzień zajęć lekcyjnych w semestrze jesiennym

15 stycznia

2018

poniedziałek

Pierwszy dzień ferii zimowych w woj. mazowieckim

18 stycznia

2018

czwartek

Zebranie od słuchaczy pełnoletnich lub rodziców słuchaczy nieletnich informacji o
ewentualnej zmianie języka obcego na egzaminie gimnazjalnym

26 stycznia

2018

piątek

12.00

Rada pedagogiczna - klasyfikacja oddziałów gimnazjalnych w semestrze jesiennym

Rada pedagogiczna PLENARNA - kończąca semestr jesienny

Wręczenie słuchaczom 6. semestru świadectw ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego w semestrze jesiennym
(termin może ulec zmianie)

28 stycznia

2018

niedziela

Ostatni dzień ferii zimowych w woj. mazowieckim

Pierwszy dzień zajęć lekcyjnych w nowym semestrze wiosennym

29 stycznia

2018

poniedziałek

27 lutego

2018

wtorek

7 marca

2018

środa

16.00

7 marca

2018

środa

18.00

29 marca

2018

czwartek

Pierwszy dzień wiosennej przerwy świątecznej (wielkanocnej)

3 kwietnia

2018

wtorek

Ostatni dzień wiosennej przerwy świątecznej (wielkanocnej)

18 kwietnia

2018

środa

9.00 11.00

19 kwietnia

2018

czwartek

9.00 11.00

20 kwietnia

2018

piątek

9.00 11.00

1 maja

2018

wtorek

Święto 1 Maja (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

2 maja

2018

środa

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

3 maja

2018

czwartek

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

4 maja

2018

piątek

9.00

7 maja

2018

poniedziałek

9.00

8 maja

2018

wtorek

23 maja

2018

środa

Ostatni dzień zdawania matur pisemnych w liceach - wg dyrektora CKE

31 maja

2018

czwartek

Święto "Boże Ciało" – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

1 czerwca

2018

piątek

Lekcje odbywają się normalnie wg planu

4 czerwca

2018

poniedziałek

Rozpoczęcie sesji egzaminów semestralnych w gimnazjum (semestr wiosenny)

4 czerwca

2018

poniedziałek

9.00 11.00

5 czerwca

2018

wtorek

9.00 11.00

6 czerwca

2018

środa

9.00 11.00

15 czerwca

2018

piątek

19 czerwca

2018

wtorek

15.00

Rada pedagogiczna - klasyfikacja oddziałów gimnazjalnych w semestrze
wiosennym

22 czerwca

2018

piątek

12.00

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia gimnazjum w semestrze wiosennym

22 czerwca

2018

piątek

22 czerwca

2018

piątek

23 czerwca

2018

sobota

Pierwszy dzień ferii letnich - wakacje

31 sierpnia

2018

piątek

Ostateczny termin zdawania egzaminów poprawkowych oraz egzaminów w
dodatkowym terminie dot. semestru wiosennego (wg osobnego harmonogramu)

31 sierpnia

2018

piątek

Ostatni dzień ferii letnich - koniec wakacji

31 sierpnia

2018

piątek

Ostateczny termin zdawania egzaminów poprawkowych oraz egzaminów w
dodatkowym terminie dot. semestru jesiennego (wg osobnego harmonogramu)
Rada pedagogiczna - podsumowanie wyników egzaminów poprawkowych oraz w
dodatkowym terminie - dot. semestru jesiennego
Zebranie rodziców nieletnich słuchaczy gimnazjum

Egzamin gimnazjalny z historii i wos oraz języka polskiego w sesji wiosennej
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w sesji wiosennej
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych - zarządzenie dyrektora CKU2)
Egzamin gimnazjalny z języka obcego w sesji wiosennej (dzień wolny od zajęć
lekcyjnych - zarządzenie dyrektora CKU2)

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (zarządzenie dyrektora CKU2) - pisemna matura z
języka polskiego
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (zarządzenie dyrektora CKU2) - pisemna matura z
matematyki (poziom podstawowy)
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (zarządzenie dyrektora CKU2) - pisemna matura z
języka angielskiego (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny z historii i wos oraz języka polskiego w sesji wiosennej termin dodatkowy
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w sesji wiosennej termin dodatkowy
Egzamin gimnazjalny z języka obcego w sesji wiosennej - termin dodatkowy
Zakończenie sesji egzaminów semestralnych w gimnazjum (semestr wiosenny)

Ostatni dzień zajęć lekcyjnych w roku szkolnym
16.00

16.00

Rada pedagogiczna PLENARNA - kończąca semestr wiosenny

Rada pedagogiczna PLENARNA – inaugurująca nowy rok szkolny
(termin może ulec zmianie)

