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Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
lp
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wydarzenie
Rozpoczęcie roku szkolnego
Ślubowanie klas pierwszych (DKW)
Zimowa przerwa świateczna
NOWY ROK
Koniec I semestru klas maturalnych
STUDNIÓWKA
Koniec I semestru dla klas innych niż maturalne
Zimowa przerwa
Wiosenna przerwa świateczna
Koniec roku szkolnego dla klas maturalnych (DKW)
Egzaminy maturalne (według odrębn. harm.)
Koniec roku szkolnego dla pozostałych klas (DKW)

termin
1 września
godz. 10:00
14 października
godz. 10:00
23 grudnia - 30 grudnia
1 stycznia
22 grudnia
21 stycznia
29 stycznia
13 lutego - 24 lutego
13 kwietnia - 18 kwietnia
28 kwietnia
godz. 14:00
4 maja - 26 maja
23 czerwca
godz. 10:00

(DKW) - sala widowiskowa Domu Kultury Włochy przy ul. 1-go Sierpnia

dni wolne ustatawowo od zajęc dydaktycznych

I sem
14 października
1 listopada
11 listopada

II sem.
6 stycznia
1 maja
3 maja
15 czerwca

dodatkowe dni wolne od zajęc dydaktyczncych
31 października
2 maja
egzaminy maturalne 4, 5 i 8 maja
16 czerwca
zebrania z rodzicami godzina 17.00 -19.00
- zebranie organizacyjne
- zebranie informacyjne
- zebranie inf. i wskazujace zagrożenia oceną niedostateczną dla
klas maturalnych w przypadku gdy przedmiot kończy się po
pierwszym semestrze.
- watawienie zagrożeń w klasch 1-3 T9L i 1-2 LO I.sem.
- zebranie informacyjne
- zebranie inf. i "zagrożeniowe" dla klas maturalnych
- zebranie inf. i "zagrożeniowe" dla pozostałych klas
praktyki klas trzecich technikum
3TA___
3TC___
3TI ___
dni otwarte dla gimnazjalistów
spotkanie z nauczycielami i dyrekcją
PIKNIK zwiedzanie szkoły, spotkanie z nauczycielami i dyrekcją, przedstawicielami lotniczych firm współpracujących
rady pedagogiczne
klasyfikacyjne
zatwierdzające
szkoleniowe (p)

15 września
27 października

1 grudnia
12 stycznia
19 stycznia
23 marca
18 maja
27 lutego 2017
27 marca 2017
3 października

(obowiązkowo)
(informacyjnie)

!

(obowiązkowo)
(obowiązkowo)
- 24 marca 2017
- 28 kwietnia 2017
- 28 października

22 marca

godz. 17:00

22 kwietnia

godz.10:00

2.01; (16.01); 6.02; 24.04; 19.06
4.01; 8.02; 26.04; 21.06
15.09; 1.12; 19.01; 18.05
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