KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
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Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych (technikum i LO)
Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych zasadniczych szkół zawodowych
Egzamin maturalny w terminie głównym:
- część ustna
- część pisemna

- wydanie świadectw maturalnych
Egzamin potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie:
1. Sesja styczeń-luty
- część pisemna
- część praktyczna

- wydanie dyplomów
2. Sesja czerwiec-lipiec
- część pisemna
- część praktyczna

- wydanie dyplomów
Egzamin potwierdzające kwalifikacje
zawodowe:
1. Sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny
- wydanie dyplomów
9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
10 Ferie letnie
10 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
- część ustna
- część pisemna
- wydanie świadectw maturalnych
14 Koniec roku szkolnego 2016/2017

01 września 2016r.
*1
23 – 31 grudnia 2016 r.
*1
30 stycznia – 12 lutego 2017 r.: * 1
13 – 18 kwietnia 2017 r.
28 kwietnia 2017r.
*1
23 czerwca 2017 r.

*1

*2
04 – 26 maja 2017 r.
04 maja 2017 - język polski PP
05 maja 2017 - matematyka PP
08 maja 2017 – język angielski PP
30 czerwca 2017 r.
*2, *3

12 styczeń 2017 r.
09 styczeń 2017 r. model „d”
od 16 stycznia do 23 lutego 2017 r.
model „w”, „wk”, „dk”
31 marzec 2017 r.
20 czerwca 2017 r.
26 czerwiec 2017 r. model „d”
od 16 czerwca do 08 lipca 2017 r.
model „w”, „wk”, „dk”
25 sierpnia 2017 r.

12 czerwiec 2017 r.
13 czerwiec 2017 r.
25 sierpień 2017 r.
23 czerwca 2017

*1

24 czerwiec – 31 sierpień 2017 r.
23-25.08.2017 r.
22 sierpnia 2017 r.
12 września 201 7 r.
31 sierpnia 2017 r.

*1

*1 – podstawa prawna: : rozporządzenie MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432 z póżn. zm.
*2 – podstawa prawna ustawa z dnia 07 września 1997 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2014 r. Nr
256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.
*3-podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.

