
. Kalendarz  roku szkolnego 2015/16 
 

1. Rok szkolny 2015/2016  trwa od  1 września  2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku. 
2. 1 września 2015  roku – inauguracja roku szkolnego / Święto  Szkolne / 
3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  prowadzone są od  1 września 2015  roku do 24 czerwca 2016 roku, 

w klasach  trzecich do 29 kwietnia  2016 roku. 
4. W terminie do 25 września 2015 roku wychowawcy klas trzecich zbiorą deklaracje wyboru przedmiotów  zdawanych 

na egzaminie maturalnym. 
5. W  terminie do 4 marca 2016 roku wychowawcy klas pierwszych zbiorą deklaracje wyboru przez uczniów rozszerzeń.  
6. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

I okres: 

1) od 1 września 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku  

II okres: 

A. od 4 stycznia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku – dla uczniów klas trzecich liceum 

B. od 4 stycznia 2016 roku do 24 czerwca 2016 dla uczniów klas  I – II  liceum i klas I –III gimnazjum, 

7. Terminy przerw świątecznych i ferii szkolnych są następujące: 
A. zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia do  31 grudnia 2015  roku. 
B. ferie zimowe: od 01 lutego do  14 lutego  2016 roku. 
C. wiosenna przerwa świąteczna: od  24 marca do 29 marca 2016 roku. 
D. ferie letnie: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. 
E. zakończenie zajęć dydaktycznych  w klasach III -  29 kwietnia  2016 roku. 
8. Rozkład obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w  pięciu dniach tygodnia. 
9. Internat pracuje od  niedzieli  /po południu / do soboty  /rano/. 
10. Egzamin maturalny  w sesji wiosennej odbędzie się: 

1) część pisemna od 4/środa/ do 20 /piątek/ maja 2016 roku, 
2) część ustna od 9 maja (poniedziałek) do 21 maja (sobota) 2016 roku 
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11. Egzamin gimnazjalny odbędzie się: 
1) część humanistyczna: 

– 18 kwietnia /poniedziałek / 2016 roku, godzina 900 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

– 18 kwietnia /poniedziałek / 2016 roku, godzina 1100 - z zakresu języka polskiego, 

2) część matematyczno przyrodnicza: 
– 19 kwietnia / wtorek / 2016 roku, godzina 900 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych  

        (biologia, chemia, fizyka, geografia), 

– 19 kwietnia / wtorek /  2016 roku, godzina 1100 - z zakresu matematyki, 

3) język obcy:  
– 20 kwietnia / środa / 2016 roku – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 900, 

– 20 kwietnia / środa / 2016 roku – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 1100, 
12. Uroczyste rozdanie świadectw  ukończenia liceum  odbędzie się   25 maja (środa)  2016 roku – początek o godzinie 1330.  
13. Terminy zebrań z rodzicami:  

1) 09 września 2015 roku –  wszystkie klasy,  
2) 21 października 2015 roku –  wszystkie klasy,  
3) 25 listopada 2015 roku –  wszystkie klasy – informacja o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 

uczniów,   
4) 13 stycznia  2016 roku   – wszystkie klasy – podsumowanie I okresu 
5) 02 marca 2016 roku – wszystkie klasy 
6) 30 marca 2016 roku –  informacja o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas trzecich 
7) 20 kwietnia 2016 roku –klasy I – II liceum, wszystkie klasy gimnazjalne  
8) 01 czerwca 2016 roku – klasy I - II liceum oraz gimnazjalne  - informacja o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyj-

nych i zachowania. 
 
 
 
 


