KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

…………………………

Data

Dzień
tygodnia

01.09.2016 r.

czwartek

2.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 –
rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych
Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2016 r.

piątek

3.

Wszystkich Świętych

01.11.2016 r.

wtorek

4.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2016 r.

piątek

5.

Zakończenie pierwszego półrocza dla klas IV

16.12.2016 r.

piątek

6.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23 do 31
grudnia 2016 r.

piątek/
sobota

7.

Nowy Rok

01.01.2017 r.

niedziela

8.

Trzech Króli

06.01.2017 r.

piątek

9.

Zakończenie pierwszego półrocza dla klas I-III

20.01.2017 r.

piątek

10.

Ferie zimowe

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

12.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

13.

Lp.

1.

od 13 do 26 lutego
2017 r.
od 13 do 18
kwietnia 2017 r.
28.04.2017r.

czwartek /
wtorek
piątek

Święto Pracy

01.05.2017 r.

poniedziałek

14.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2017 r.

środa

15.

Boże Ciało

15.06.2017 r.

czwartek

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

23.06.2017 r.

piątek

17.

Ferie letnie

od 24 czerwca
do 31 sierpnia
2017 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(dla uczniów)
Rok szkolny 2016/2017
1.
2.

Dzień przed Wszystkimi Świętymi
Część pisemna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie

31.10.2016 r.

poniedziałek

12.01.2017 r.

czwartek

3.

Dzień między świętami majowymi

02.05.2017 r.

wtorek

4.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

04.05.2017 r.

czwartek

5.

Pisemny egzamin maturalny z matematyki PP

05.05.2017 r.

piątek

6.

Pisemny egzamin maturalny z języka

08.05.2017 r.

poniedziałek

angielskiego
7.

Pisemny egzamin maturalny z matematyki PR

09.05.2017 r.

wtorek

8.

Dzień po Bożym Ciele

16.06.2017 r.

piątek

9.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego

20.06.2017 r.

wtorek

kwalifikacje w zawodzie

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KLAS III TECHNIKUM Klasy III A

od 08 maja do 02 czerwca 2017 r.

Klasa III B

od 08 maja do 02 czerwca 2017 r.

Klasa III C

od 08 maja do 02 czerwca 2017 r.

Klasa III D

od 06 marca do 31 marca 2017 r.

Klasa III E

od 06 marca do 31 marca 2017 r.

Klasa III F

od 16 stycznia do10 lutego 2017 r.

Klasa III H

od 24 kwietnia do 19 maja 2017 r.

Klasa III I

od 24 paździe rnika do 18 listopada 2016 r.

EGZAMINY MATURALNE - MAJ 2017
EGZAMINY PISEMNE
Język polski

PP

04 maja

czwartek

godzina

9.00

Język polski

PR

04 maja

czwartek

godzina

14.00

Matematyka

PP

05 maja

piątek

godzina

9.00

Język angielski

PP

08 maja

poniedziałek godzina

9.00

Język angielski

PR

08 maja

poniedziałek godzina

14.00

Matematyka

PR

09 maja

wtorek

godzina

9.00

WOS

PP i PR

10 maja

środa

godzina

9.00

Informatyka

PP i PR

10 maja

środa

godzina

14.00

Język niemiecki

PP

11 maja

czwartek

godzina

9.00

Język niemiecki

PR

11 maja

czwartek

godzina

14.00

Biologia

PP i PR

12 maja

piątek

godzina

9.00

Historia

PP i PR

15 maja

poniedziałek godzina

9.00

Chemia

PP i PR

16 maja

wtorek

godzina

9.00

Geografia

PP i PR

16 maja

wtorek

godzina

14.00

Język rosyjski

PP

17 maja

środa

godzina

9.00

Język rosyjski

PR

17 maja

środa

godzina

14.00

Fizyka i astronomia

PP i PR

18 maja

czwartek

godzina

9.00

Fizyka

PR

18 maja

czwartek

godzina

9.00

EGZAMINY USTNE
Od 04 do 26 maja 2017 r. – ję zyk polski (stara formuła) i ję zyki obce nowożytne
Od 08 do 20 maja 2017 r. – ję zyk polski (nowa formuła)
Egzamin jest przeprowadzany według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.
TERMIN DODATKOWY
Według odrębnego harmonogramu – czerwiec 2017 r. (po uzyskaniu zgody dyrektora OKE)
Odbiór ś wiadectw dojrzałości – 30 czerwca 2017 r.
EGZAMIN POPRAWKOWY
Egzamin pisemny

22 sierpnia 2017 r.

/wtorek/

Egzamin ustny

23 – 25 sierpnia 2017 r.

Odbiór ś wiadectw dojrzałości – 12 września 2017 r.

godz. 9.00

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2017
ETAP PISEMNY
12 czerwca 2017 r.

poniedziałek

godzina 12.00 (dla ws zystkich zawodów)

ETAP PRAKTYCZNY
13 czerwca 2017 r.
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 25 sierpnia 2017 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Sesja jesienna
CZĘŚĆ PISEMNA – 06 października 2016 r. – czwartek (dla ws zystkich kwalifikacji – E.7, E.8,
E.13, E.14, E.16, E.20)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Egzamin
i

z

kwalifikacji

administrowanie

E.13

sieciami

dla

-

Projektowanie
absolwe ntów

lokalnych
w

zawodzie

sieci

kompute rowych

technik

informatyk

i technik teleinformatyk – 05 października 2016 r. godzina 12.00 i 16.00
Egzamin z kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami dla absolwentów w zawodzie technik informatyk - 07 października
2016 r. godzina 16.00
Egzamin z kwalifikacji E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych dla absolwe ntów w zawodzie
technik teleinformatyk - 07 października 2016 r. godzina 16.00
Egzamin z kwalifikacji - E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych dla absolwentów
w zawodzie technik elektronik - 11 października 2016 r. godzina 13.00
Odbiór ś wiadectw potwie rdzających kwalifikacje w zawodzie – 25 listopada 2016 r.
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów 25 listopada
2016 r.
Sesja zimowa
CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2017 r. – czwartek (dla ws zystkich kwalifikacji)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – od 09 stycznia do 23 lutego 2017 r.
Egzamin z kwalifikacji - E.6. Wykonywanie instalacji
dla uczniów klas trzecich w zawodzie technik elektronik.

urządzeń

Egzamin z kwalifikacji - E.20. Eks ploatacja urządze ń elektronicznych
czwartych w zawodzie technik elektronik – 09 stycznia 2017 r.

elektronicznych
dla uczniów klas

Egzamin z kwalifikacji − E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych dla
uczniów klas czwartych w zawodzie technik elektryk – 09 stycznia 2017 r.
Egzamin z kwalifikacji E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych dla uczniów klas czwartych w
zawodzie technik teleinformatyk.
Egzamin

z kwalifikacji

E.14. Tworzenie

aplikacji internetowych i

baz danych oraz

administrowanie bazami dla uczniów klas czwartych w zawodzie technik informatyk.

Egzaminy poprawkowe z kwalifikacji E.12, E.13, E.7, E.8, E.15 dla uczniów różnych klas we
ws zystkich zawodach, którzy nie zdali egzaminu.
Odbiór ś wiadectw potwie rdzających kwalifikacje w zawodzie – 31 marca 2017 r.
Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali
wykształcenie średnie – 26 maja 2017 r.

Sesja letnia
CZĘŚĆ PISEMNA – 20 cze rwca 2017 r. – wtorek (dla ws zystkich kwalifikacji)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – od 16 cze rwca do 08 lipca 2017 r.
Egzamin z kwalifikacji E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryfe ryjnych dla uczniów klas drugich w zawodzie technik informatyk.
Egzamin z kwalifikacji E.13 - Projektowanie lokalnych sieci kompute rowych
i administrowanie sieciami dla uczniów klas trzecich w zawodzie technik informatyk
i technik teleinformatyk.
Egzamin z kwalifikacji E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
dla uczniów klas drugich w zawodzie technik elektryk.
Egzamin z kwalifikacji E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych dla uczniów klas
trzecich w zawodzie technik elektryk.
Egzamin z kwalifikacji E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
dla uczniów klas drugich w zawodzie technik teleinformatyk.

Egzaminy poprawkowe z różnych kwalifikacji dla uczniów różnych klas we wszystkich zawodach,
którzy nie zdali egzaminu.

Odbiór ś wiadectw potwie rdzających kwalifikacje w zawodzie – 25 sierpnia 2017 r.

