KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
31.08.2016r.
1.09.2016r.
14.09.2016r.
14.10.2016r.
11.11.2016r.
16.11.2016r.
16.11.2016r.
23-31.12.2016r.
18.01.2017r.
25.01.2017r.
30.01-12.02.2017r.
01.03.2017r.
13-18.04.2017r.
29.03.2017r.
25.04.2017r.
28.04.2017r.
3.05.2017r.
4-26.05.2017r.
24.05.2017r.
21.06.2017r.
23.06.2017r.
24.06.-31.08.2017r.
30.06.2017r.
28.08.2017r.

plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
rozpoczęcie roku szkolnego
spotkanie z rodzicami (I-sze) + Rada Pedagogiczna
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Niepodległości (10.11.2016r. akademia)
szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej
spotkanie z rodzicami (II-gie)
zimowa przerwa świąteczna
Konferencja klasyfikacyjna
Spotkanie z rodzicami (III cie)
ferie zimowe
plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
wiosenna przerwa świąteczna
spotkanie z rodzicami (IV-te) + szkoleniowe posiedzenie RP
klasyfikacja klas maturalnych
zakończenie roku szkolnego dla klas ostatnich maturalnych
Święto Narodowe 3 Maja (28.04.2017r. akademia)
matury – pisemna i ustna
spotkanie z rodzicami (V-te)
konferencja klasyfikacyjna
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ferie letnie
przekazanie świadectw maturalnych przez OKE
przekazanie dyplomów zawodowych przez OKE

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wg nowej podstawy programowej :
Sesja 1 – 09.01-18.02.2017r
– technik mechatronik III kl. – E.3, IV kl. – E.19
– technik hotelarstwa IV kl. – T.12
– technik elektryk III kl. – E. 7
– technik mechanik IV kl. – M. 44
– technik informatyk IV kl. – E.14
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - II kl. – B.5
1* egzaminy pisemne 12 stycznia 2017
Sesja 2 - 16.06. – 08.07.2017r.
 technik mechatronik III kl. – E.18
 technik informatyk II kl. – E.12, III kl. – E.13,
 technik elektryk III kl. – E.8
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - II kl. – B.6, III kl. – B.7
 elektromechanik III kl. – E.7
 mechanik monter maszyn i urządzeń - III kl. – M.17
 fryzjer III kl. – A.19
2* egzaminy pisemne 20 czerwca 2017r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wg starej podstawy programowej :
- 12.06.2017r. - etap pisemny
- 13.06.2017r. - etap praktyczny

Praktyka zawodowa kl. 3 Technikum – maj 2017r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.2017r., 12.01.2017r., 2,4,5,8.05.2017r., 16,20,21,22.06.2017r.
Terminy mogą ulec zmianie w wyniku zmian przepisów oświatowych .

