Terminarz VIII Liceum Ogólnokształcącego
rok szkolny 2016/2017
I semestr: 01.09.2016 r. – 22.01.2017 r.
II semestr: 23.01.2017 r. – 23.06.2017 r.
Rada Pedagogiczna Wprowadzająca;
spotkania zespołów przedmiotowych

środa – 31.08.2016 r. godz. 9:00 /aula/

i zadaniowych
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rada Pedagogiczna (zatwierdzenie planu
nadzoru pedagogicznego)
Zebrania z rodzicami
Przyjęcie uczniów klas pierwszych
w poczet społeczności szkolnej VIII LO

czwartek – 01.09.2016 r. godz. 09:00
wtorek – 13.09.2016 r. godz. 15:15 /aula/
czwartek – 15.09.2016 r. godz. 17:00 / 18:00 zebranie Trójek Klasowych Rodziców w auli /
piątek – 23.09.2016 r. o godz. 13:30

Święto Edukacji Narodowej

piątek – 14.10.2016 r.

Zebrania z rodzicami informujące

czwartek – 27.10.2016 r.

o postępach edukacyjnych uczniów

godz. 17:00 - zebrania,

i „drzwi otwarte”

godz. 17:45 – 19:00 - drzwi otwarte

Święto Szkoły

piątek – 18.11.2016

Propozycje ocen semestralnych

ostateczny termin do wtorku –

z przedmiotów i zachowania

13.12.2016 r.

Zebrania z rodzicami informujące

czwartek – 15.12.2016 r.

o postępach edukacyjnych uczniów

godz. 17:00 - zebrania,

i „drzwi otwarte”

godz. 17:45 – 19:00 - drzwi otwarte

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 – 31.12.2016 r.

Termin wystawienia ocen za semestr I

wtorek – 17.01.2017 r. godz. 15:00

Rada Klasyfikacyjna

czwartek – 19.01.2017 r. o godz. 15:15

Rada Podsumowująca

wtorek – 24.01.2017 r. o godz. 15:15

Zebrania z rodzicami – omówienie
wyników klasyfikacji

czwartek – 26.01.2017 r. godz. 17:00

Studniówka

sobota – 28.01.2017 r.

Ferie zimowe

30.01 – 12.02.2017 r.

Propozycje ocen końcowych
z przedmiotów i zachowania dla uczniów
klas III

ostateczny termin do środy – 22.03.2017 r.
godz. 15:00

Zebrania z rodzicami uczniów klas III
informujące o propozycjach ocen

czwartek – 23.03.2017 r.

końcowych z przedmiotów i zachowania

godz. 17:00 – zebrania

oraz „drzwi otwarte” dla rodziców

godz. 17:45 – 19:00 - drzwi otwarte

uczniów klas I i II
Rekolekcje Wielkopostne

10-12.04.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18.04.2017 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen
końcowych dla uczniów klas III

poniedziałek – 24.04.2017 r. godz. 16:00

Rada Klasyfikacyjna dla klas III

wtorek – 25.04.2017 r. o godz. 15:15

„Ostatni dzwonek” dla uczniów klas III

piątek – 28.04.2017 r. godz. 12:00

Pisemne egzaminy maturalne

Wg harmonogramu CKE.

Ustne egzaminy maturalne

Wg harmonogramu CKE.

Propozycje ocen końcowych
z przedmiotów i zachowania dla uczniów
klas I i II
Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II
oraz „drzwi otwarte”

ostateczny termin do środy – 17.05.2017 r.
godz. 15:00
czwartek – 18.05.2017 r.
godz. 17:00 – zebrania
godz. 17:45 – 19:00 - drzwi otwarte

Ostateczny termin wystawienia ocen
końcowych dla uczniów klas I i II

poniedziałek – 19.06.2017 r. godz. 12:00

Diagnoza wyników nauczania

poniedziałek – 19.06.2017 r. - matematyka

w klasach I i II

wtorek – 20.06.2017 r. - j. niemiecki
środa – 21.06.2017 r. - j. polski
czwartek – 22.06.2017 r. - j. angielski

Rada Klasyfikacyjna:

wtorek – 20.06.2017 r. o godz. 12:40

Rada Podsumowująca

czwartek – 22.06.2017 r. o godz. 12:40

Zakończenie roku szkolnego

piątek - 23.06.2016 r. godz. 10:00

Rozdanie świadectw maturalnych

wg terminarza OKE

Dni dodatkowo wolne od zajęć

poniedziałek 31.10.2016 r.

dydaktyczno-wychowawczych

wtorek 2.05.2017 r.
piątek 16.06.2017 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć

czwartek – poniedziałek 4-8.05.2016 r. (pisemne

dydaktyczno-wychowawczych dla

egzaminy maturalne)

uczniów klas I i II

