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KALENDARZYK TERMINÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

WRZESIEŃ 

4 września (poniedziałek) – godz. 9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas 
pierwszych  

godz. 10.30 - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas 

drugich i trzecich (sala gimnastyczna) 
 

do 11 września (poniedziałek) – zaprowadzenie dokumentacji szkolnej (administratorzy librusa i 
wychowawcy klas)  
 

13 września (środa) – Europejski Dzień Języków, projekt - Ślady Słów  
 

14 września (czwartek) –  Rada Pedagogiczna – część II, godz. 15.00 
Zebranie wychowawców z rodzicami: godz. 17.30 

-  wybór trójek klasowych 

- zapoznanie z kryteriami oceniania (PZO z poszczególnych przedmiotów w 
wersji papierowej i elektronicznej/ na pulpicie w bibliotece szkolnej/ u 

wicedyrektorów) oraz planem wychowawczym szkoły (ostateczna wersja 
na stronie internetowej szkoły), sprawy organizacyjne, 

- wychowawcy klas trzecich – zapoznanie z regulaminem matur (informacja 

o deklaracjach maturalnych i harmonogramem matur 2018) 
- zebranie Rady Rodziców  - godz. 18.30, s. 22 

 

14 września (czwartek) – ostateczny termin przekazania do wicedyrektora planów pracy z 
poszczególnych przedmiotów  

 
19 września (wtorek) - Spotkanie Przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej z 

uczniami klas maturalnych – omówienie regulaminu matur i sposobu wypełniania deklaracji na 
egzamin maturalny 
 

25-26 września - Salon Maturzystów (poza lekcjami) 
 

29 września (piątek) – zebranie wstępnych deklaracji na egzamin maturalny w sesji wiosennej 
2018 (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz opinii o dysfunkcjach PPP 
 

Wrzesień : 

- spotkania klas III  z przedstawicielami wyższych uczelni w sprawie zasad rekrutacji  

- salon maturzystów w Łodzi (nie planujemy wyjść podczas lekcji) 
- jednodniowe wyjazdy integracyjne klas pierwszych  
-    wyjazd grupy młodzieży z klas 2-3 do Szwajcarii 8-13 września 2017 roku 

 

PAŹDZIERNIK 

 

13 października (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,  
- ślubowanie uczniów klas pierwszych,  

- warsztaty dla klas pierwszych i drugich,  
- warsztaty maturalne dla klas trzecich. 
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25 października (środa) – rada pedagogiczna, godz. 15.30, konsultacje dla rodziców, godz. 17.30-

18.30 
 

 

Październik: 

 

- wymiana z C.S.I.  
- zgłoszenia uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  
- wyjazdy klasowe 
- współpraca z Centrum Dialogu dla klas pierwszych (lekcje o historii Bałut ze względu na lokalizację 

szkoły) termin do uzgodnienia  
 

LISTOPAD 

 

1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych (pod koniec października bądź w pierwszych dniach 

listopada zaplanować wyjścia klas pierwszych na Stary Cmentarz do grobu patronki) 
2-3 listopada (czwartek, piątek) – Zaduszki – dni wolne dla uczniów 

10 listopada (piątek) – uroczystość z okazji Święta Niepodległości przygotowane przez n-li 
historii i SU (maks. 2 godziny lekcyjne) 
 

Listopad: 

– próbna matura do uzgodnienia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (OPERON) 

- nie planujemy żadnych wyjazdów w ramach zajęć edukacyjnych /wyjścia tylko w ramach 
współpracy z uczelniami) 
 

 

GRUDZIEŃ 

19 grudnia (wtorek) - wpisanie do dzienników propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów i 

zachowania, do godz. 12.00,  
20 grudnia (środa) - rada pedagogiczna, godz. 15.30 

20 grudnia (środa) – zapoznanie z przewidywanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i 
zachowania na koniec I semestru, zebrania z rodzicami – godz. 17.30 
22 grudnia (piątek) – koncert kolęd, wigilie klasowe 

23 -31 grudnia (sobota- niedziela)  – zimowa przerwa świąteczna, powrót do szkoły 2 stycznia 
(wtorek) 

- nie planujemy żadnych wyjazdów, wyjść klasowych w ramach zajęć edukacyjnych 
 

STYCZEŃ 

9 stycznia (wtorek) – ogólnopolska próbna matura z jęz. franc. na poziomie dwujęzycznym 
13 stycznia (sobota) – studniówka (Biały Pałac)  

22 stycznia (poniedziałek) - ostateczne wystawienie ocen zachowania i z poszczególnych 
przedmiotów na koniec I semestru we wszystkich klasach do godz. 15.00 
23 stycznia (wtorek) – klasyfikacja (przedstawienie wyników klasyfikacji przez wychowawców 

poszczególnych klas według harmonogramu) 
24 stycznia (środa) – rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację, godz. 15.30, konsultacje dla 

rodziców – godz. 17.30- 18.30 
19 stycznia (piątek) – ostateczny termin oddania dokumentacji szkolnej i sprawozdań za I semestr 
2017/2018 

29 stycznia-11 lutego 2018 roku – ferie zimowe 
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Uwaga! W związku z terminem ferii zimowych prosimy, aby maturzyści złożyli/ podpisali 

deklaracje maturalne ostateczne do dnia 25 stycznia (czwartek)  
- nie planujemy żadnych wyjazdów, wyjść klasowych w ramach zajęć edukacyjnych   

 

II semestr od 25 stycznia 2018 roku 
 

 Terminy zawodów okręgowych i centralnych olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 
2017/2018 na stronie MEN (czasami podczas naszych ferii zimowych) 

 Rady szkoleniowe i spotkania Zespołów Przedmiotowych / Samokształceniowych 
odbywać się będą także w dodatkowych terminach (w zależności od potrzeb) 

 

LUTY 

23 lutego 2018 r. (piątek) -  rajd do Dobrej (klasy pierwsze) w ramach obchodów Dnia Patronki 

XIII LO im. Marii Piotrowiczowej, klasy drugie – Dzień Patronki w szkole 
- do końca lutego podanie do wiadomości oferty edukacyjnej i kryteriów rekrutacji do XIII LO 

 

MARZEC 

Rekolekcje wielkopostne dla uczęszczających - 19-21  marca 2018 roku  

Próbne ustne matury z j. polskiego i z j. obcych dla klas trzecich według harmonogramu. Inne 
zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich. 

 
1-2 marca (czwartek, piątek) - XXI Targi Edukacyjne  
22 marca (czwartek) – test połówkowy ogólnopolski z języka francuskiego w klasie 2ab (grupa 

dwujęzyczna) 
14 marca (środa) – dzień liczby Pi 

27 marca (wtorek) - wystawienie ocen przewidywanych w klasach trzecich do godz. 12.00 
29 marca – 3 kwietnia (czwartek – wtorek) – wiosenna przerwa 
W ramach Dni Frankofonii - Festiwal Piosenki Francuskiej – XIII LO organizatorem 

Sesja wiosenna DELF B2 (dla uczniów klasy dwujęzycznej maturalnej 3a –termin egzaminu 
pisemnego – marzec 2018 r. (konkretny termin zostanie podany do wiadomości w połowie 

października). 
 

KWIECIEŃ 

21 kwietnia (sobota) – Pierwsze Drzwi Otwarte o godz. 10.00/ Drugie Dni Otwarte – po 
ogłoszeniu wyników 15 czerwca 2018 r. – termin do ustalenia),  godz. 17.00-18.00  –spotkanie z 

dyrektorem szkoły i nauczycielami) 
4 kwietnia (środa) – rada pedagogiczna godz. 15.30, zebranie dla rodziców wszystkich klas, 
ostatnie zebranie z rodzicami dla klas trzecich  godz. 17.30, powiadomienie o przewidywanych 

ocenach w klasach trzecich. 
23 kwietnia (poniedziałek) - ostateczne wystawienie ocen w klasach trzecich, spotkanie 

Przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej z maturzystami (regulaminy, rozdanie 
kodów do platformy z wynikami matur) - godz. 11.00 
24 kwietnia (wtorek) – klasyfikacja (przedstawienie wyników klasyfikacji przez wychowawców 

poszczególnych klas według harmonogramu) 
25 kwietnia (środa) – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas trzecich, godz. 15.00 - rada 

pedagogiczna zatwierdzająca wyniki w klasach trzecich. Rada szkoleniowa – egzamin maturalny. 
27 kwietnia (piątek) – zakończenie roku w klasach maturalnych, godz. 10.00 
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- Dzień Przedsiębiorczości w ramach programu nauczania przedsiębiorczości w klasach 1(data 

ustalona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) 
- wymiana z Collège Notre-Dame w Belgii – wyjazd do Belgii (marzec lub kwiecień) 

 

MAJ 

30 kwietnia (poniedziałek) -  dzień wolny dla uczniów 

1 -3 maja (wtorek- czwartek) - dni wolne 
2 maja (środa) – dzień wolny dla uczniów 

4 (piątek) i 7,8 (poniedziałek, wtorek) – egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego (egzaminy maturalne pisemne od 4 do 23 maja, ustne od 7 do 25 maja, z 
zastrzeżeniem, że język polski od 9 do 22 maja, a języki obce nowożytne od 7 do 25 maja) dni 

wolne dla uczniów klas pierwszych i drugich 
10-11 maja (czwartek, piątek) – sprawdziany dyrektorskie w klasach I i II (2 godziny lekcyjne) 

10 maja (czwartek) – matematyka dla klas 1-2 
11 maja (piątek) – w klasach 2 zgodnie z rozszerzeniami: 
2a – historia z geografią 

2b – biologia z chemią 
2c – fizyka 

2d – j. polski albo historia z WOSem 
2e – fizyka  
w klasach pierwszych - pierwszy język obcy (bez rozumienia ze słuchu) 

- nie planujemy żadnych wyjazdów, wyjść klasowych w ramach zajęć edukacyjnych 
28 maja (poniedziałek) - wystawienie ocen przewidywanych w klasach 1-2 do godz. 12.00 

29 maja (wtorek) - Rada Pedagogiczna godz. 15.30, zebranie z rodzicami 17.30 (ostatnie zebranie 
z rodzicami w roku szk. 2017/2018) i powiadomienie o ocenach przewidywanych w klasach 1-2 
31 maja (czwartek)- Boże Ciało, dzień wolny 

 
 

CZERWIEC/ LIPIEC 

1 czerwca (piątek) – dzień wolny dla uczniów  
15 czerwca (piątek) - ostateczne wystawienie ocen w klasach 1-2 do godz. 12.00 

18 czerwca (poniedziałek) – klasyfikacja (przedstawienie wyników klasyfikacji przez 
wychowawców poszczególnych klas według harmonogramu)  

19 czerwca (wtorek) – egzaminy klasyfikacyjne i rada plenarna 
20 czerwca (środa) – drukowanie świadectw, złożenie świadectw do podpisu, 
dzień wolny dla uczniów,  

21 czerwca (czwartek) - uzupełnianie dokumentacji szkolnej- zdanie dokumentacji do godz. 
16.00- dzienniki, arkusze, sprawozdania zespołów, wychowawców, dzień wolny dla uczniów 

22 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego, godz. 10.00, 
25 czerwca (poniedziałek) – grupy do opracowań danych z dokumentacji szkolnej,  

26 czerwca (wtorek)- rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2017/2018 (przedstawienie 

wniosków ze sprawozdań według przydziału obowiązków) 
3 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 według harmonogramu KO i UMŁ  

 Daty testów ogólnopolskich z języka francuskiego w klasach dwujęzycznych: 

- próbna matura – 9 stycznia 2018 r. (wtorek) 
- DELF B2 (dla uczniów klasy 3a i 3f) – marzec 2018 (sobota)- część pisemna 
- test połówkowy w liceum (klasy drugie) – 22 marca 2018 (czwartek) 

Zebrania dla rodziców: 

14.09.2017 (czwartek)  godz. 17.30  
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20.12.2017 (środa) -  godz. 17.30 (przewidywane oceny na I semestr) 

4.04.2018 (środa) -  godz. 17.30 (dla wszystkich klas, dla klas trzecich- przewidywane oceny na 
koniec roku) 

29.05.2018 (wtorek) – godz. 17.30 (dla klas 1-2- przewidywane oceny na koniec roku) 
Konsultacje dla rodziców: 

25.10.2017 (środa) godz. 17.30-18.30 

24.01. 2018 r. (środa) godz. 17.30-18.30 
 

Dni wolne dla uczniów:  

2-3 listopada (czwartek, piątek) – zaduszki 

30 kwietnia (poniedziałek)  

2 maja (środa) 
4, 7, 8 maja (piątek, poniedziałek, wtorek) matury: język polski, matematyka, angielski   

1 czerwca (piątek)  
20-21 czerwca (środa, czwartek)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


