Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Zakończenie I semestru w klasach
maturalnych
Zimowa przerwa świąteczna
Zakończenie I semestru
Ferie zimowe w województwie warmińskomazurskim
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych: LO i Techników

04 września 2017 r.
15 grudnia 2017 r.
23 - 31 grudnia 2017 r.
19 stycznia 2018 r.
22 stycznia - 4 lutego 2018 r.
29 marca-03 kwietnia 2018 r.
27 kwietnia 2018 r.
1. część ustna:



j. polski od 9 do 22 maja 2018 r.
j. obce nowożytne od 5 do 25 maja
2018 r.

2. część pisemna: od 4 do 23 maja 2018 r.






8.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:











j. polski – 4 maja 2018
o godz. 9.00- poziom
podstawowy (PP)
o godz.14.00- poziom
rozszerzony (PR)
matematyka – 7 maja 2018 – godz.
9.00 (PP)
j. angielski - 8 maja 2018 – godz. 9.00
(PP); godz. 14 (PR)
matematyka – 9 maja 2018 – godz.
9.00 (PR)
filozofia – 9 maja 2018 – godz. 14.00
(PP) i (PR)
biologia – 10 maja 2018 – godz. 9.00
(PP) i (PR)
wiedza o społeczeństwie –11 maja
2018 – godz. 9.00 (PP) i (PR)
informatyka – 11 maja 2018 – godz.
14.00 (PP) i (PR)
fizyka – 14 maja 2018 – godz. 9.00
(PR)
geografia – 14 maja 2018 – godz.
14.00 (PP) i (PR)
j. niemiecki – 15 maja 2018 – godz.
9.00 (PP) i godz 14.00 (PR)
chemia – 16 maja 2018 – godz. 9.00
(PP) i (PR)
historia – 16 maja 2018 – godz. 14.00
(PP) i (PR)

Ogłoszenie wyników: 3 lipca 2018

Sesja styczeń – luty 2018





9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe (sesja letnia)

Sesja czerwiec – lipiec 2018





Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych (tylko dla uczniów) w
10. Zespole Szkół nr 2 zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 5 października 2010 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno11.
wychowawczych
12. Wakacje

część pisemna – 11 stycznia 2018
część praktyczna
o 10 stycznia 2018 – model „d”
o 10 – 16 luty 2018 model „w”
Ogłoszenie wyników: 23 marca 2018

część pisemna – 19 czerwca 2018
część praktyczna
o 26 czerwca 2018 – model „d”
o 22 czerwca – 04 lipca 2018
model „w”
Ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2018

2 maja 2018 r. - dla wszystkich uczniów
4, 7, 8 maja 2018 r. dla uczniów Technikum
(matury)
01 czerwca 2018 r. dla wszystkich uczniów
22 czerwca 2018 r.
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

