
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO                                                                
2016/2017

Zespół Szkół                                                                         
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Jana Kantego

w Tryńczy

I półrocze: od 01 września 2016 r. do 03 lutego 2017 r.

( 90 dni nauki)

II półrocze: od 06 lutego 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

( 90 dni nauki SP, 87 dni nauki Gimnazjum)

Zarządzenie Terminy / godziny rozpoczęcia

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.

Koniec pierwszego półrocza 03 lutego 2017 r.

Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.

Próbny egzamin gimnazjalny 
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język angielski

grudzień 2016 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum ( dni wolne od zajęć 
dydaktycznych)

19 kwietnia 2017r. - część humanistyczna

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
egzamin rozpocznie się  o godz. 9.00 i będzie 
trwał 60 minut

- dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może 
zostać przedłużony nie więcej niż o 20 
minut



- z zakresu języka polskiego egzamin 
rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 
90 minut

- dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może 
zostać przedłużony nie więcej niż o 45 
minut

20 kwietnia 2017 r. - część matematyczno –
przyrodnicza

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
(biologia, chemia, fizyka, geografia) 
egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie 
trwał 60 minut

- dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może 
zostać przedłużony nie więcej niż o 20 
minut

- z zakresu matematyki egzamin rozpocznie 
się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut

- dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może 
zostać przedłużony nie więcej niż o 45 min

21 kwietnia 2017 r. – język angielski

- na poziomie podstawowym egzamin 
rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 
60 minut

- dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu 
może zostać przedłużony nie więcej niż o 
20 minut

- na poziomie rozszerzonym egzamin 
rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie 
trwał 60 minut

- dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu 
może zostać przedłużony nie więcej niż o 
30 minut



Dni wolne od zajęć dydaktyczno -
wychowawczych (święta)

01 listopada 2016

11 listopada 2016 r.

06 stycznia 2017 r.

01 maja 2017r.

03 maja 2017 r.

15 czerwca 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych ustalone przez organy 
szkoły

20 października 2016 r. (Święto Szkoły)

31 października 2016 r.

22 grudnia 2016 r.

19,20,21 kwietnia 2017 r.
(Egzamin gimnazjalny)

02 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

22 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

22 grudnia 2016 r. – poinformowanie uczniów  
i rodziców o grożących ocenach 
niedostatecznych

05 stycznia 2017 r. – poinformowanie uczniów  
i  rodziców o przewidywanych ocenach 
półrocznych

31 stycznia 2017 r. - konferencja 
klasyfikacyjna

23 maja 2017 r. – poinformowanie uczniów                    
i rodziców o grożących ocenach 
niedostatecznych

05 czerwca 2017 r. – poinformowanie uczniów  
i rodziców o przewidywanych ocenach 
rocznych



19 czerwca 2017 r. – konferencja 
klasyfikacyjna

Egzaminy poprawkowe

Wyznaczenie terminu do dnia 21 czerwca 
2017 r.

Przeprowadzenie egzaminu w ostatnim 
tygodniu sierpnia 2017 r.


