
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. 

Terminy 
Zespół Szkół nr 125 

Gimnazjum nr 43 
im. Wojska Polskiego 

IX Liceum Ogólnokształcące 
im. Klementyny Hoffmanowej 

WRZESIEŃ 2015 

1 września 2015 r. 
(wtorek) 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

godz. 9.00 – msza święta w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła, 
godz. 10.00 – spotkanie z dyrekcją i nauczycielami (dziedziniec szkolny), 
godz. 10.20 – spotkania klasowe z wychowawcami. 

2 września 2015 r. 
(środa) 

godz. 8.00 – dzień z wychowawcą; 
wyjścia integracyjne po Warszawie  

3 września 2015 r. 
(czwartek) 

test diagnostyczny z języka polskiego 
dla uczniów klasy I  

4 września 2015 r. 
(piątek) 

test diagnostyczny z matematyki dla 
uczniów klasy I, 
podział na grupy językowe 

 

10 września 2015 r. 
(czwartek) 

 

godz. 17.00 – spotkanie rodziców 
uczniów klasy I z dyrekcją 
i nauczycielami 
godz. 17.30 – zebrania rodziców 
z wychowawcami 

 

24 września 2015 r. 
(czwartek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zebranie rad pedagogicznych poszczególnych szkół w sprawie zgłoszenia 
wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody dyrektora szkoły. 

 
 

godz. 16.00 – ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej, 
godz. 17.00 – spotkanie rodziców 
uczniów klasy pierwszej z dyrekcją 
szkoły, 
godz. 17.00 – spotkania rodziców 
uczniów klasy drugiej i trzeciej 
z wychowawcami, 
godz. 17.30 – spotkania rodziców 
uczniów klasy pierwszej 
z wychowawcami. 

godz. 18.30 – pierwsze zebranie nowo wybranej rady rodziców 
Zespołu Szkół nr 125 

28 września – 
2 października 

2015 r. 

Wyjazd na kurs językowy TOJA 
uczniów kl. II b i III b 

 



PAŹDZIERNIK 2015 
1 października 

2015 r. 
(czwartek) 

godz. 17.30 – zebrania rodziców 
z wychowawcami 

 

5 – 9 października 
2015 r. 

wyjazdy integracyjne oddziałów klas 
pierwszych 

 

14 października 
2015 r. 
(środa) 

Dzień Edukacji Narodowej 
Ślubowanie uczniów klasy I, konkursy 
i imprezy dla uczniów klasy pierwszej 
przygotowane przez uczniów klas 
drugiej i trzeciej. 

Gra miejska dla uczniów klasy 
pierwszej przygotowana przez 
uczniów klasy drugiej. 

15 października 
2015 r. 

(czwartek) 

godz. 15.00 
okolicznościowe spotkanie pracowników szkoły z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

26 października 
2015 r. 

(poniedziałek) 

Próbny egzamin gimnazjalny 
(część humanistyczna) – godz. 8.00 

  

27 października 
2015 r. 

(wtorek) 

Próbny egzamin gimnazjalny 
(część matematyczno-przyrodnicza) – 
godz. 8.00 

  

28 października 
2015 r.  
(środa) 

Próbny egzamin gimnazjalny 
(język obcy nowożytny) – godz. 8.00 

  

LISTOPAD 2015 

2 listopada 2015 r. . 
(poniedziałek) 

 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. 

12 listopada 2015 r. 
(czwartek) 

 
 
 
 
 

Zebranie rady pedagogicznej: 
- omówienie i wskazanie przez radę 
pedagogiczną sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego do potrzeb 
i możliwości zdających uczniów; 
- analiza edukacyjnej wartości 
dodanej; 
- analiza porównawcza wyników 
egzaminu gimnazjalnego. 

 

godz. 17.30 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami 

 

20 listopada 2015 r. 
(piątek) 

  Święto IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Klementyny 
Hoffmanowej 



26 listopada 2015 r. 
(czwartek) 

 • godz. 17.00 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami 

• godz. 17.30 – 18.30 – dzień otwarty 
dla rodziców uczniów 

GRUDZIEŃ 2015 

10 grudnia 2015 r. 
(czwartek) 

 
 
 
 
 

  
 

Zebranie rady pedagogicznej: 
omówienie i wskazanie sposobów 
dostosowania warunków i form 
przeprowadzenia w roku szkolnym 
2015/2016 egzaminu maturalnego do 
potrzeb absolwentów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym 
niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. 

14 grudnia 2015 r. 
(poniedziałek) 

Sprawdziany okresowe: 
język polski – kl. I i II 
wiedza o społeczeństwie – kl. II 

 

15 grudnia 2015 r. 
(wtorek) 

Sprawdziany okresowe: 
matematyka – kl. I i II 
przedmioty przyrodnicze – kl. II 

 

16 grudnia 2015 r. 
(środa) 

Sprawdziany okresowe: 
język obcy nowożytny – kl. I i II 

 

17 grudnia 2015 r. 
(czwartek) 

 
 
 

Zebranie rady pedagogicznej: 
wyrażenie opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły na rok 2016. 

godz. 17.30 – zebrania rodziców 
z wychowawcami. 

  

18 grudnia 2015 r. 
(piątek)  Szkolne imprezy świąteczne oraz 

wigilie klasowe. 

21 grudnia 2015 r. 
(poniedziałek) 

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów. 

22 grudnia 2015 r. 
(wtorek) 

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów. 

22 grudnia 2015 r. 
(wtorek) 

Szkolne imprezy świąteczne oraz 
wigilie klasowe. 

 

23 – 31 grudnia 
2015 r. 

 
 

 

Zimowa przerwa świąteczna 



STYCZEŃ 2016 

4 stycznia 2016 r. 
(poniedziałek) 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów. 

 

5 stycznia 2016 r. 
(wtorek) 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów. 

 

15 stycznia 2016 r. 
(piątek) 

 
  

 

Zebranie rady pedagogicznej 
w sprawie wyników klasyfikacji 
śródrocznej uczniów w roku szkolnym 
2015/2016. 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów. 

15 stycznia 2016 r. 
(piątek)  Studniówka. 

21 stycznia 2016 r. 
(czwartek) 

 godz. 17.00 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami 
godz. 17.30 – 18.30 – dzień otwarty  

25 stycznia 2016 r. 
(poniedziałek) 

godz. 14.45 – zebranie rady 
pedagogicznej w sprawie wyników 
klasyfikacji śródrocznej uczniów 
w roku szkolnym 2015/2016. 

 

28 stycznia 2016 r. 
(czwartek) 

Zebranie rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 125: 
podsumowanie nadzoru pedagogicznego oraz działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i profilaktycznej w I okresie roku szkolnego 2015/2016. 

Zebrania wychowawców z rodzicami 
uczniów. 
Dzień otwarty dla rodziców. 

 

LUTY 2016 

1- 14 lutego 2016 r. Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego. 

15 lutego 2016 r. 
(poniedziałek) 

Rozpoczęcie działań rekrutacyjnych  do gimnazjum i liceum 
na rok szkolny 2016/2017. 

24 lutego 2016 r. 
(środa) 

godz. 8.00 – próbny egzamin 
gimnazjalny (część humanistyczna). 

  

25 lutego 2016 r. 
(czwartek) 

 

godz. 8.00 – próbny egzamin 
gimnazjalny (część matematyczno-
przyrodnicza). 
 

Zebranie rady pedagogicznej: 
procedury organizowania 
i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 
2015/2016.  



26 lutego 2016 r. 
(piątek) 

godz. 8.00 - próbny egzamin 
gimnazjalny (język obcy nowożytny). 

 
 

MARZEC 2016 

marzec 2016 r. Rekolekcje wielkopostne 
godz. 13.15 

Rekolekcje wielkopostne 
godz. 12.00 

10 marca 2016 r. 
(czwartek) 

 

Zebranie rady pedagogicznej: 
procedury organizowania 
i przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego w roku szkolnym 
2015/2016. 
godz. 17.30 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami. 

 
 
 

17 marca 2016 r. 
(czwartek) 

 
 
 

  
  

godz. 17.00 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami 
godz. 17.30 – 18.30 – dzień otwarty 
dla rodziców uczniów 

23 marca 2016 r. 
(środa) 

godz. 8.00 - spotkanie wielkanocne pracowników szkoły; 
szkolne imprezy świąteczne oraz spotkania klasowe. 

24 – 29 marca 
2016 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

31 marca 2016 r. 
(czwartek) 

 godz. 16.00 – dzień otwarty dla 
kandydatów  

KWIECIEŃ 2016 
8 kwietnia 2016 r. 

(piątek) 
godz. 9.00 - dzień promocji 
gimnazjum 

 

9 kwietnia 2016 r. 
(sobota) 

godz. 10.00 - spotkanie z rodzicami 
kandydatów do gimnazjum – dzień 
otwarty. 

 

14 kwietnia 2016 r. 
(czwartek) 

godz. 15.30 – zebranie rady 
pedagogicznej, 
godz. 17.30 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami. 

 

18 kwietnia 2016 r. 
(poniedziałek) 

godz. 9.00 
 

Egzamin gimnazjalny (część 
humanistyczna) 

  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów kl. I i II. 

  

19 kwietnia 2016 r. 
(wtorek) 

Egzamin gimnazjalny (część 
matematyczno-przyrodnicza) 

  



godz. 9.00 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów kl. I i II. 

  

20 kwietnia 2016 r. 
(środa) 

godz. 9.00 
 

Egzamin gimnazjalny (język obcy 
nowożytny) 

  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów kl. I i II. 

  

25 kwietnia 2016 r. 
(poniedziałek) 

godz. 15.00 

  
 

Zebranie rady pedagogicznej 
w sprawie wyników klasyfikacji 
rocznej i końcowej uczniów klas III 
w roku szkolnym 2015/2016. 

28 kwietnia 2016 r. 
(czwartek) 
godz. 15.00 

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w klasie III – 
uroczyste wręczenie absolwentom 
świadectw ukończenia liceum. 

MAJ 2016 
2 maja 2016 r. 
(poniedziałek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4 – 27 maja 2016 r. 
  Egzamin maturalny w terminie 

głównym. 

4 maja 2016 r. 
(środa) 

godz. 9.00 

  
  

Język polski – część pisemna 
egzaminu maturalnego 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów kl. I i II. 

5 maja 2016 r. 
(czwartek) 
godz. 9.00 

  
  

Język angielski – część pisemna 
egzaminu maturalnego 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów kl. I i II. 

6 maja 2016 r. 
(piątek) 

godz. 9.00 

  
  

Matematyka – część pisemna 
egzaminu maturalnego 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów kl. I i II. 

10 maja 2016 r. 
(wtorek)  Sprawdzian przedmaturalny z języka 

polskiego dla klas drugich. 
12 maja 2016 r. 

(czwartek)  Sprawdzian przedmaturalny 
z matematyki dla klas drugich. 

16 maja 2016 r. 
(poniedziałek) 

Sprawdziany okresowe: 
język polski – kl. I i II 
wiedza o społeczeństwie – kl. II 

 



17 maja 2016 r. 
(wtorek) 

Sprawdziany okresowe: 
matematyka – kl. I i II 
przedmioty przyrodnicze – kl. II 

 

18 maja 2016 r. 
(środa) 

Sprawdziany okresowe: 
język obcy nowożytny – kl. I i II 

 

19 maja 2016 r. 
(czwartek) 

 
 

Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 
w klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2015/2016; wystawienie 

przewidywanych ocen niedostatecznych w e-dzienniku. 
godz. 15.30 – zebranie rady 
pedagogicznej, 
godz. 17.30 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami. 

godz. 17.00 – zebrania rodziców 
uczniów z wychowawcami, 
godz. 17.30 – 18.30 dzień otwarty dla 
rodziców uczniów. 

20 maja 2016 r. 
(piątek) Święto Gimnazjum nr 43. 

  

27 maja 2016 r. 
(piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. 

30 maja – 
3 czerwca 2015 r. 

Wyjazdy uczniów na „zielone szkoły”; 
zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
oraz turystyczno-krajoznawcze. 
 

 

CZERWIEC 2016 
9 czerwca 2016 r. 

(czwartek) 
godz. 17. 30 - zebranie rodziców 
uczniów z wychowawcami. 

  

10 czerwca 2016 r. 
(piątek) Bal gimnazjalny uczniów klasy III. 

  

14 czerwca 2016 r. 
(wtorek) 

Termin wystawienia ocen 
w klasyfikacji rocznej roku szkolnego 
2015/2016. 

  

16 czerwca 2016 r. 
(czwartek) 
godz. 14.00 

Zebranie rady pedagogicznej 
w sprawie wyników klasyfikacji 
rocznej i promocji uczniów w roku 
szkolnym 2015/2016. 

  
 

20 czerwca 2016 r. 
(poniedziałek) 

  
 

  

Zebranie rady pedagogicznej 
w sprawie wyników klasyfikacji 
rocznej i promocji uczniów w roku 
szkolnym 2015/2016. 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dla 
uczniów. 

22 czerwca 2016 r. 
(środa) 

godz. 13.00 - podsumowanie pracy 
gimnazjum w roku szkolnym 
2015/2016. 

godz. 15.00 – podsumowanie pracy 
liceum w roku szkolnym 2015/2016. 
 

23 czerwca 2016 r. 
(czwartek) 

godz. 8.45 - msza św. w kościele parafialnym w związku z zakończeniem 
roku szkolnego 2015/2016. 



 
 

9.45 – 13.00 - rekreacyjne wyjścia 
uczniów z wychowawcami. 9.45 – 13.00 szkolny dzień sportu. 

godz. 13.00 zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2015/2016. 

24 czerwca 2016 r. 
(piątek) 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym 2015/2016. 

kl. I i II – godz. 8.00 
kl. III – godz. 10.00 

kl. I i II – godz. 9.00 
 

25 czerwca 2016 r.  
31 sierpnia 2016 r. Ferie letnie 

 


