Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.
Terminy

Oddziały Gimnazjum nr 43
im. Wojska Polskiego

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej

WRZESIEŃ 2017
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
4 września 2017 r.
(poniedziałek)

godz. 9.00 – spotkanie klas drugich i trzecich z dyrekcją i z wychowawcami
(dziedziniec szkolny),
godz. 10.00 – msza święta w kościele p.w. Św. Barbary,
godz. 11.00 – spotkanie klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami (sala
gimnastyczna).

4 września 2017 r.
(poniedziałek)

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nauczycieli Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej.
godz. 15.45 – zebranie rady pedagogicznej

7 września 2017 r.
(czwartek)

godz. 17.30 – zebrania rodziców
uczniów wszystkich klas
z wychowawcami – wybory
klasowych rad rodziców

godz. 17.00 – spotkanie rodziców
uczniów klasy I z dyrekcją
i wychowawcami (sala gimnastyczna)
godz. 17.00 – zebrania rodziców
uczniów wszystkich klas II i III
z wychowawcami – wybory
klasowych rad rodziców

godz. 19.30 – pierwsze zebranie rady rodziców.
18 września 2017 r.

Złożenie hołdu poległym pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie.

PAŹDZIERNIK 2017
godz. 14.45 okolicznościowe spotkanie pracowników szkoły z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
12 października
2017 r.
(czwartek)

godz. 17.30 – zebrania rodziców
uczniów wszystkich klas
z wychowawcami,
godz. 18.00 – 19.00 – dzień otwarty

godz. 16.00 – ślubowanie uczniów
klasy I (sala gimnastyczna),
obowiązuje strój galowy
godz. 17.30 – zebrania rodziców
uczniów wszystkich klas
z wychowawcami,
godz. 18.00 – 19.00 – dzień otwarty

LISTOPAD 2017
2–3 listopada
2017 r.
(czwartek, piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów.

21–22 listopada
2017 r.
(wtorek – środa)

Festiwal teatralny „12 minut”

23 listopada 2017 r.
(czwartek)

Festiwal filmowy

24 listopada 2017 r.
(piątek)

Święto IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Klementyny Hoffmanowej

30 listopada 2017 r.
(czwartek)

godz. 14.45 – zebranie rady pedagogicznej
godz. 17.30 – 19. 00 – dzień otwarty

GRUDZIEŃ 2017
18 grudnia 2017 r.
(poniedziałek)

godz. 14.45 – spotkanie świąteczne pracowników szkoły

22 grudnia 2017 r.
(piątek)

szkolne imprezy świąteczne oraz spotkania klasowe.

23 – 31 grudnia
2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2018
2 – 4 stycznia
2018 r.

11 stycznia 2018 r.
(czwartek)

godz. 14.45 – zebrania rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
godz. 14.45 – zebranie rady pedagogicznej
godz. 17.30 – zebrania rodziców z wychowawcami
godz. 18.00 – 19. 00 – dzień otwarty

12 stycznia 2018 r.
(piątek)
15 – 26 stycznia
2018 r.

Studniówka.
Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego.

LUTY 2018
luty lub marzec
2018 r.

Rekolekcje wielkopostne
godz. 13.15

Rekolekcje wielkopostne
godz. 12.00

MARZEC 2018
1 marca 2018 r.
(czwartek)

godz. 17.30 – 19. 00 – dzień otwarty

22 marca 2018 r.
(czwartek)
28 marca 2018 r.
(środa)
29.03 – 3.04
2018 r.

godz. 16.00 – dzień otwarty dla
kandydatów
godz. 8.00 – spotkanie wielkanocne pracowników szkoły;
Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ 2018
Poinformowanie uczniów kl. III o
przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie
zachowania.

5 kwietnia 2018 r.
(czwartek)

Zebranie rady pedagogicznej: procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.
12 kwietnia 2018 r.
(czwartek)

godz. 17.30 – zebrania rodziców z wychowawcami
godz. 18.00 – 19. 00 – dzień otwarty

Egzamin gimnazjalny – część
humanistyczna:
18 kwietnia 2018 r. 9.00 - z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie,
(środa)
11.00 – z zakresu języka polskiego.

godz. 8.00 – 12.30 wyjścia klas do
muzeum, kina teatru, strzelnicę itp.

13.00 – próbny egzamin gimnazjalny z
historii, wos i j. polskiego dla kl.II

13.00 – próbny egzamin maturalny
z j. polskiego dla kl.II

Egzamin gimnazjalny - część
matematyczno-przyrodnicza:
9.00 - z zakresu przedmiotów
19 kwietnia 2018 r. przyrodniczych,
(czwartek)
11.00 – z zakresu matematyki.

godz. 8.00 – 12.30 wyjścia klas do
muzeum, kina teatru, strzelnicę itp.

13.00 – próbny egzamin gimnazjalny z
zakresu przedmiotów przyrodniczych i
matematyki dla kl.II

13.00 – próbny egzamin maturalny
z matematyki dla kl.II

Egzamin gimnazjalny - język obcy
nowożytny:
20 kwietnia 2018 r. 9.00 – na poziomie podstawowym,
(piątek)
11.00 – na poziomie rozszerzonym.
13.00 – próbny egzamin gimnazjalny z
języka obcego dla kl.II

godz. 8.00 – 12.30 wyjścia klas do
muzeum, kina teatru, strzelnicę itp.

13.00 – próbny egzamin maturalny z
dodatkowego przedmiotu dla kl.II

20 kwietnia 2018 r.
(piątek)
godz. 14.00

Zebranie
rady
pedagogicznej
w sprawie wyników klasyfikacji
rocznej i końcowej uczniów klasy III
w roku szkolnym 2017/2018.

26 kwietnia 2018 r.
(czwartek)

godz. 15.00 – uroczysta msza święta
w kościele p.w. Św. Barbary.

27 kwietnia 2018 r.
(piątek)

godz. 8.30 – zakończenie zajęć –
uroczyste wręczenie abiturientom
świadectw ukończenia liceum.

30 kwietnia 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów.
(poniedziałek)

MAJ 2018
2 maja 2018 r.
(środa)
4 maja 2018 r.
(piątek)
godz. 9.00

7 maja –
11 maja 2018 r.

7 maja 2018 r.
(poniedziałek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
część pisemna egzaminu maturalnego
– język polski
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów.
Wyjazdy uczniów na „zielone szkoły”;
zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
oraz turystyczno-krajoznawcze.
część pisemna egzaminu maturalnego
– matematyka
Dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.

część pisemna egzaminu maturalnego
– język angielski

8 maja 2018 r.
(wtorek)

24 maja 2018 r.
(czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
zachowania.
godz. 17.30 – zebrania rodziców z wychowawcami
godz. 18.00 – 19. 00 – dzień otwarty

CZERWIEC 2017
1 czerwca 2018 r.
(piątek)
8 czerwca 2018 r.
(piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów.
Bal gimnazjalny uczniów klasy III.

11 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)

ostateczny termin wystawienia ocen w klasyfikacji rocznej roku szkolnego
2017/2018.

12 – 14 czerwca
2018 r.

godz. 14.45 – zebranie rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
rocznej uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

20 czerwca 2018 r.
(środa)

godz. 14.00 – zebranie rady pedagogicznej – zatwierdzenie wyników
klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w roku szkolnym
2017/2018.
godz. 8.00 - msza św. w kościele parafialnym w związku z zakończeniem
roku szkolnego 2017/2018.

21 czerwca 2018 r.
(czwartek)

godz. 9.00 – 12.00 – dzień sportu
12.30 – pożegnanie uczniów kl. III.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018.

22 czerwca 2018 r.
(piątek)

kl. II i III – godz. 10.30

kl. I i II – godz. 8.30

godz. 16.00 – zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły
w roku szkolnym 2017/2018.
23 czerwca 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.

Ferie letnie

