
 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

 

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2016/2017 

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 1  września  2016 r. 

2.  Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. - 1 stycznia 2017 r. 

3.  Ferie zimowe w województwie 

małopolskim 

30 stycznia – 12 lutego 2017 r. 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r. 

5.  Zakończenie zajęć w klasach 

(semestrach) programowo 

najwyższych w szkołach 

ponadgimnazjalnych z 

wyjątkiem szkół wymienionych 

w pkt. 6 

 

28  kwietnia 2017 r. 

 

 

6.  Zakończenie zajęć w klasach 

(semestrach) programowo 

najwyższych w szkołach 

policealnych 

23 czerwca 2017 r. 

7.  Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

23 czerwca 2017 r. 

8.  Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. 

9.  Dzień Edukacji Narodowej, 

ślubowanie uczniów klas 

pierwszych 

14 października 2016 r. 

10.  Dni świąteczne wolne od zajęć 

dydaktycznych 

1 listopada 2016 r. (Dzień Wszystkich Świętych) 

11 listopada 2016 r. (Narodowe Święto Niepodległości) 

6 stycznia 2017 r. (Trzech Króli) 

1 maja 2017 r. (Święto Pracy) 

3 maja 2017 r. (Święto Konstytucji 3 Maja) 

15 czerwca 2017 r. (Boże Ciało) 

11.  Dni wolne od zajęć 

dydaktycznych 

(bez odpracowania) 

31 października 2016 r. (poniedziałek przed Dniem 

Wszystkich Świętych) 

2 maja 2017 r. (Dzień Flagi) 

4, 5, 8 maja 2017 r. (pisemne egzaminy maturalne)  

16 czerwca 2017 r. (piątek po Bożym Ciele) 

12.  Spotkania z rodzicami – 

wywiadówki 

 

9 września 2016 r. godz. 17.00  

18 listopada 2016 r. - godz. 17.00  

7 kwietnia 2017 r. - godz. 17.00 (zebranie dla wszystkich 

rodziców, dodatkowo informacja o przewidywanych 

ocenach rocznych dla klas maturalnych) 

2 czerwca 2017 r. - godz. 17.00 (informacja 

o przewidywanych ocenach rocznych) 

13.  Wystawienie przewidywanych 

ocen śródrocznych  

5 grudnia 2016 r.  

 



 

 

14.  Wystawienie ocen 

śródrocznych 

14 grudnia 2016 r. 

15.  Wystawienie przewidywanych 

ocen rocznych  

3 kwietnia 2017 r. (klasy maturalne) 

1 czerwca 2017 r. (klasy I – III) 

16.  Wystawienie ocen rocznych 19 kwietnia 2017 r. (klasy maturalne) 

12 czerwca 2017 r. (klasy I – III) 

17.  Rady Pedagogiczne 14 września 2016 r. 

19 grudnia 2016 r. - zatwierdzająca klasyfikację 

śródroczną (szkoły dzienne i zaoczne) 

24 kwietnia 2017 r. - zatwierdzająca klasyfikację klas 

programowo najwyższych (szkoły dzienne i zaoczne) 

19  czerwca 2017 r. – zatwierdzająca klasyfikację roczną 

(szkoły dzienne i zaoczne) 

26 27 czerwca 2017 r. – podsumowująca pracę w roku 

szkolnym 2016/2017 

Zmiana terminu ze wzglądu na egzaminy zawodowe 

Rady Pedagogiczne dopuszczające słuchaczy do sesji 

egzaminacyjnych oraz szkolenia Członków Rady 

Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu  

18.  Uroczystości szkolne Wg odrębnego harmonogramu 

19.  Pisemne egzaminy maturalne 4, 5, 8,  maja 2017r. 
 

I semestr jesienny: 1 września 2016 r. - 23 grudnia 2016 r. 

II semestr wiosenny: 2 stycznia - 23 czerwca 2017 r.  

II semestr wiosenny dla klas maturalnych: 2 stycznia - 28 kwietnia 2017 r.  

 

 

 

Opracowała: Barbara Kajda 


