
 
 
 
 
 

KALENDARIUM  ROKU  SZKOLNEGO 
2017/2018 

 Rozpoczęcie roku szkolnego    04.09.2017 r. 

I semestr      /18 tygodni/    od     04.09.2017 r.  do 14.01.2018 r. 

 II semestr     /20 tygodni/    od          15.01.2018 r.   do 22.06.2018 r. 

I semestr (klasy maturalne)  /16 tygodni/  od     04.09.2017 r.  do 22.12.2017 r. 

 II semestr (klasy maturalne) /14 tygodni/  od          02.01.2018 r.   do 27.04.2018 r. 

 Zimowa przerwa świąteczna    od      23.12.2017 r.  do     31.12.2017 r. 

 Ferie zimowe     od      29.01.2018 r.   do       11.02.2018 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna    od 29.03.2018 r.  do        03.04.2018 r. 

 Ferie letnie      od          23.06.2018 r.  do 31.08.2018 r. 

 

Zakończenie zajęć  w klasach programowo najwyższych (maturalnych): 

III LO, IV TWA, IV TWB, IV TUF/T ŻiUG   -  27.04.2018 r. 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej / część ustna i część pisemna/       -      od 4.05.2018r. do 25.05.2018 r. 

Zgodnie z harmonogramem Dyrektora CKE, ogłoszonym na stronie:  

https://www.cke.edu.pl/harmonogram-egzaminu-gimnazjalnego-i-maturalnego-w-2018-r/ 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych     

w klasach:  I -II  Liceum  oraz  I-III Technikum   -  22.06.2018 r. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 1 Sesja - styczeń 2018r.:   część pisemna –  11.01.2018 r.  

        część praktyczna- 10.01.2018 do 17.02.2018r. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:   2 Sesja – czerwiec 2018r.: część pisemna –   19.06.2018 r.  

        część praktyczna- 22.06.2018 do 04.07.2018r. 

Zgodnie z harmonogramem Dyrektora CKE, ogłoszonym na stronie:  

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ 

 

Praktyki zawodowe:  śródroczne - wiosenne : 

II TWA      - / 1 tydz./ od        23.04.2018 r.              do 27.04.2018 r. 

        /2 tydz./ od        07.05.2018 r.      do 11. 05.2018 r. 

II TWB      - / 1 tydz./ od        23.04.2018 r.              do 27.04.2018 r. 

        /2 tydz./ od        07.05.2018 r.      do 11.05.2018 r. 

II TW(Z)    - / 1 tydz./ od        23.04.2018 r.              do 27.04.2018 r. 

        /2 tydz./ od        07.05.2018 r.      do 11.05.2018 r. 

II TZ        - / 1 tydz./ od        23.04.2018 r.              do 27.04.2018 r. 

        /2 tydz./ od        07.05.2018 r.      do 11.05.2018 r. 

II TF        - / 1 tydz./ od        23.04.2018 r.              do 27.04.2018 r. 

        /2 tydz./ od        07.05.2018 r.      do 11.05.2018 r. 

III TW       - / 2 tyg./ od        12.02.2018 r.              do 23.02.2018 r. 

III TŻiUG  - / 2 tyg./ od        12.02.2018 r.              do 23.02.2018 r. 

III TUF     - / 2 tyg./ od        12.02.2018 r.              do 23.02.2018 r. 
IV TW      - /1 tydz./ od        02.10.2017 r.              do 06.10.2017 r. 

 
 
 
 
 


