Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Termin
30 sierpnia 2016 godz. 12.00
1 września 2016, godz. 9.00
1 września 2016, godz. 10.00
1 września 2016, godz. 17.00

Wydarzenie
Rada rozpoczynająca rok szkolny
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny
Rozpoczęcie roku szkolnego
Zebranie z rodzicami klas pierwszych – obóz, WDŻ, wybór
przedstawiciela RR
2-10 września 2016
Obóz Liderów Nauki w Jabłonowcu
2 września 2016, godz. 8.15
Wszystkie klasy pierwsze – test diagnostyczny – język polski
2 września 2016, godz. 10.30
Klasy pierwsze (1c, 1d, 1f) – test diagnostyczny – chemia, po
testach zajęcia wg planu
2 września 2016, godz. 12.45
Klasy drugie i trzecie (2c, 2d, 3c, 3d, 3f) – test przyrostu –
chemia
5 września 2016, godz. 8.15
Wszystkie klasy pierwsze – test diagnostyczny – matematyka
5 września 2016, godz. 10.30
Klasy pierwsze – test diagnostyczny – fizyka (1b, 1c), biologia
(1d, 1f), po testach zajęcia wg planu
12-17 września 2016
Obóz dydaktyczno-wychowawczy w Pieczarkach – klasa 1a, 1e
19-24 września 2016
Obóz dydaktyczno-wychowawczy w Pieczarkach – klasa 1d, 1f
26 września – 1 października 2016 Obóz dydaktyczno-wychowawczy w Pieczarkach – klasa 1b, 1c
7 września 2016, zajęcia z Klasy trzecie – informacja o procedurach maturalnych –
wychowawcą
spotkanie ogólne
14 września 2016, zajęcia z Wybór samorządów klasowych – klasy drugie i trzecie
wychowawcą
26 września 2016, godz. 17.00
Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami (bez klas
pierwszych) – wybór klasowej Rady Rodziców, w klasach
trzecich – informacja o procedurach maturalnych, wybór
klasowej Rady Rodziców
do 30 września 2016
Złożenie deklaracji maturalnych
3 października 2016, godz. 17.00
Zebranie Zespołu Doradczego (Rada Rodziców, Samorząd
Uczniowski, przedstawiciele Rady Pedagogicznej –
przewodniczący zespołów przedmiotowych
5 października 2016, zajęcia z Zapoznanie uczniów klas pierwszych ze szkołą – spotkanie w
wychowawcą
holu z dyrekcją szkoły
Do 13 października 2016
Sprawdzenie testów diagnostycznych
14 października 2016, godz. 10.00 Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie klas pierwszych – uczestniczą wszyscy uczniowie
Uroczyste otwarcie sali multimedialnej im. Romana Totenberga
– uczestniczą trzyosobowe delegacje klas, poczet sztandarowy,
Samorząd Uczniowski
dzień wolny od zajęć lekcyjnych
17 października 2016
Zebrania zespołów przedmiotowych – omówienie wyników
testów diagnostycznych i przyrostu
24 października 2016, godz. 14.30 Rada Pedagogiczna – omówienie wyników testów
diagnostycznych i przyrostu, podsumowanie uroczystości
24 października 2016, godz. Dzień otwarty – omówienie wyników testów diagnostycznych i
16.30-18.30
przyrostu – wszystkie klasy
Obecni: wszyscy nauczyciele i wychowawcy
28 października 2016
Złożenie wiązanek na grobach zasłużonych nauczycieli i
pracowników VLO
31 października 2016
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
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1 listopada 2016
9 listopada 2016, zajęcia
wychowawcą
11 listopada 2016
Do 16 listopada 2016
listopad 2016
21 listopada 2016, godz. 14.30
22 grudnia 2016, godz. 9.30
23-31 grudnia 2016
1 stycznia 2017
6 stycznia 2017
styczeń/ luty 2017
do 19 stycznia 2017
23 stycznia 2017, godz. 14.30
23 stycznia 2017, godz. 17.30
23 stycznia 2017
30 stycznia 2017, godz. 15.30
13-26 lutego 2017
do 1 marca 2017
20 marca 2017, godz. 14.30
20 marca 2017, godz. 17.00
27-29 marca 2017
10 kwietnia 2017
12 kwietnia 2017, godz. 9.30
13-18 kwietnia 2017
Do 11 kwietnia 2017
Do 20 kwietnia 2017
24 kwietnia 2017, godz. 14.30
28 kwietnia 2017
26 kwietnia 2017, zajęcia
wychowawcą
1 maja 2017
2 maja 2017
3 maja 2017
4-26 maja 2017
8-20 maja 2017
4 maja 2017, godz. 9.00
4 maja 2017, godz. 14.00
5 maja 2017, godz. 9.00
8 maja 2017, godz. 9.00
8 maja 2017, godz. 14.00

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy
z Apel z okazji Święta Niepodległości
Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy
Wybór 3 rozszerzenia – złożenie deklaracji wstępnej
Dzień Przeciw Mowie Nienawiści
Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów
maturalnych
Wigilia szkolna, Dzień Nauki Poniatówki – sesja przedmiotów
przyrodniczych i ścisłych
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy
Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy
Studniówka
Wystawianie ocen za pierwsze półrocze
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja za I półrocze
Spotkania klasowe rodziców z wychowawcami
Początek 2 półrocza - nowy plan
Omówienie wyników nauczania za I półrocze w zespołach
przedmiotowych
Ferie zimowe
Wybór 3 rozszerzenia – złożenie deklaracji ostatecznej
Rada Pedagogiczna – zagrożenia w klasach trzecich
Dzień otwarty
Rekolekcje wielkopostne
Spotkanie informacyjne dla kandydatów
Szkolne Jajko Wielkanocne, Dzień Nauki Poniatówki – sesja
przedmiotów humanistycznych i społecznych
Wiosenna przerwa świąteczna
Informacja o proponowanych ocenach – klasy trzecie
Wystawianie ocen w klasach trzecich
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas trzecich
Zakończenie nauki w klasach trzecich
z Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja
Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy
Święto Flagi – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od pracy
Ustny egzamin maturalny – języki obce
Ustny egzamin maturalny – język polski
Pisemny egzamin maturalny – język polski – p. podst.
Pisemny egzamin maturalny – język polski – p. roz.
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Pisemny egzamin maturalny – matematyka – p. podst.
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Pisemny egzamin maturalny – j. angielski – p. podst.
Pisemny egzamin maturalny – j. angielski – p. roz.
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
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8 maja 2017
22 maja 2017, godz. 14.30
22 maja 2017, godz. 17.30
Do 7 czerwca 2017
15 czerwca 2017
16 czerwca 2017
Do 14 czerwca 2017
19 czerwca 2017, godz. 14.30
20 czerwca 2017, godz. 10.00
21 czerwca 2017, po południu
22 czerwca 2017, godz.10.00

23 czerwca 2017, godz. 9.00
30 czerwca 2017, godz. 12.30
24 czerwca – 31 sierpnia 2017

Nowy plan po odejściu klas trzecich
Rada Pedagogiczna – zagrożenia
Dzień otwarty
Informacja o proponowanych ocenach – klasy pierwsze i drugie
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Wystawianie ocen rocznych
Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna
Dzień Nauki – sesja podsumowująca
DUCH, piknik rodzinny
Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017,
omówienie wyników nauczania za II półrocze w zespołach
przedmiotowych – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wydawanie świadectw maturalnych
Ferie letnie

W każdy poniedziałek od godz. 15.00 nauczyciele, którzy nie mają lekcji, mają godzinę pracy
wychowawczej, pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły.
Rady Pedagogiczne w poniedziałki rozpoczynają się o godz. 14.30
Spotkania z rodzicami i dni otwarte rozpoczynają się wg harmonogramu powyżej.
Spotkanie z rodzicami poświęcone omówieniu testów diagnostycznych rozpoczyna się o
godz. 16.30
Dni wolne od zajęć lekcyjnych z puli 10 dni do dyspozycji dyrektora szkoły:
14 października 2016 – Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych i uroczyste
otwarcie sali multimedialnej m. Romana Totenberga
31 października 2016 – poniedziałek przed 1 listopada
2 maja 2017 – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
3 dni w maju 2017 – pisemne egzaminy maturalne
16 czerwca 2017 – piątek po Bożym Ciele
(22)* 29 czerwca 2017 – Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
2 dni – rezerwa
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