
INFORMATOR SZKOLNY 2017/2018 
SMS ZAGŁEBIE LUBIN 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęd dydaktyczno - 
wychowawczych 

4 września 2017 

godz. 13:00  

duża sala gimnastyczna 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 

3. Ferie zimowe (woj. dolnośląskie) 15-28 stycznia 2018 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca-3 kwietnia 2018 

6. Egzamin gimnazjalny:  

- częśd humanistyczna 18 kwietnia 2018 

- częśd matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018 

- częśd z języka obcego nowożytnego 20 kwietnia 2018 

dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:  

- częśd humanistyczna 1 czerwca 2018 

- częśd matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2018 

- częśd z języka obcego nowożytnego 3 czerwca 2018 

7. Egzamin maturalny :  

- język polski - poziom podstawowy 4 maja 2018 

- matematyka - poziom podstawowy 7 maja 2018 

- język angielski - poziom podstawowy 8 maja 2018 

Egzaminy maturalne  4-25 maja 2018 

8. Dni wolne od zajęd dydaktyczno-wychowawczych:  

a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie 
pracuje) 

1 listopada 2018 

1 stycznia 2018 
1 maja 2018 

3 maja 2018 
31 maja 2018 

d) dodatkowe dni wolne od pracy  w liceum 
ogólnokształcącym  
 
 

18, 19, 20 kwietnia 2018 

27 kwietnia 2018 

30 kwietnia 2018 

2 maja 2018 

4 maja 2018 

7 maja 2018 

8 maja 2018 

1 czerwca 2018 

9. Zakooczenie zajęd w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018 

Zakooczenie zajęd w pozostałych klasach 22 czerwca 2018 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM SPOTKAO Z RODZICAMI - GODZ. 16.00 

Termin Tematyka 

7 września 2017 r. 

Zebranie ogólne:  
• Zapoznanie z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 

2017/2018; 
• Zapoznanie z dokumentami szkolnymi; 
• Wybór Oddziałowych Rad Rodziców;  
• Zaplanowanie pracy wychowawczej w oddziale; 

26 października 2017 r. 
Konsultacje indywidualne: 

•   Informacja o  postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

30 listopada 2017 r. 
 

Zebranie ogólne: 
• Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu;  
• Omówienie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zespole 

klasowym; 

14 grudnia 2017 r. 

Konsultacje indywidualne: 
• Poinformowanie rodziców o przewidywanych wynikach   

osiągnięd edukacyjnych w I okresie ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi. 

11 stycznia 2018 r. 

Zebranie ogólne: 
• Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I okresie 

roku szkolnego 2017/2018; 
• Sprawozdanie z realizacji szkolenia sportowego w I okresie; 

15 marca 2018 r. 
Konsultacje indywidualne: 
• Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

 12 kwietnia 2018. 
 

Zebranie ogólne: 
• Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu; 

17 maja 2018 r. 
Konsultacje indywidualne: 
• Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

7 czerwca  2018 r. 

Zebranie ogólne: 
• Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku 

szkolnym 2017/2018; 
• Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych; 
• Sprawozdanie roczne z realizacji szkolenia sportowego; 
• Przypomnienie przepisów BHP w czasie letniego wypoczynku 

dzieci. 



 

 

HARMONOGRAM ZEBRAO RADY PEDAGOGICZNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Termin Tematyka 

1 września 2017 r. 
piątek 

godz. 13:00 
Zaplanowanie organizacji roku szkolnego 2017/2018. 

13 września 2017 r. 
środa 

godz. 17:30 
Zatwierdzenie planów pracy. 

29 listopada 2017 r. 
środa 

godz. 17:30 
Omówienie spraw bieżących. 

8 stycznia 2018 r. 
poniedziałek 
godz. 17:30 

Klasyfikacyjna śródroczna. 

10 stycznia 2018 r. 
środa 

godz. 17:30 

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuoczej 
w I okresie roku szkolnego 2017/2018. 

16 maja 2018 r. 
środa 

godz. 17:30 
Omówienie spraw bieżących. 

18 czerwca 2018 r. 
poniedziałek 
godz. 17:30 

Klasyfikacyjna roczna i koocowa. 

22 czerwca 2018 r. 
piątek 

godz. 16:00 

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuoczej 
w roku szkolnym 2017/2018. 

 
Miejsce zebrań Rady Pedagogicznej – sala 209. 

 


