
 

TERMINARZ  

rok szkolny 2017/2018 
 

 

Data Wydarzenie  

Sierpień 2017 
24, 25.08. 

godzina 900 
Egzaminy  poprawkowe dla uczniów klas I, II  i III. 

29.08. 

godzina 900 

Przygotowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 - Rada 

pedagogiczna.  

31.08 

Godzina 9.00 
Rada pedagogiczna – warsztaty: analiza raportu ewaluacji zewnętrznej.  

Wrzesień 2017 

1.09 

(piątek) 
Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego. 

4.09. 

(poniedziałek) 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (boisko szkolne lub sala gimnastyczna). 

do 7.09. 

(czwartek) 
Zapoznanie uczniów z procedurami maturalnymi. 

11.09. 

(poniedziałek) 

Godzina 1630 – Spotkania Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I, 

Godzina 1630 – Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III. 

14.09. 

(czwartek) 
Godzina 15:15 - Rada pedagogiczna.  

18.09. 

(poniedziałek) 

Godzina 17.00 Sesja Rady Szkoły – sala nr 3 

Sprawozdanie z działalności finansowej RSZ za II semestr roku szkolnego 

2016/2017. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego III LO. 

16-20.09 Tydzień kariery. 

16-20.09 Akcja sprzątania Świata. 

Wrzesień 
Planowanie pracy zespołu przedmiotowego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby 

szkoły, nauczycieli, uczniów. 

Wrzesień Wyjazdy integracyjne uczniów klas I oraz edukacyjne uczniów III LO. 

Wrzesień  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO w Elblągu. 

Wrzesień 
Dzień chłopaka - realizacja audycji „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” 

pod opieką p. M. Babraj. 

do 15.09. 

(piątek) 

Zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi oraz wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania, regulaminami szkolnymi, uczniów klas I z tradycjami                           

i historią III LO. 

do 29.09. 

(piątek) 

Termin złożenia deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych na maturze 

w 2018 roku  

Maturzyści składają  

1. Pisemną deklarację dotyczącą wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie 

maturalnym w części obowiązkowej i dodatkowej. 

2. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu   

(Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 roku).  

Październik 2017 
2.10. 

(poniedziałek) 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich 

przedmiotów. 

14.10. 

(sobota) 
Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 



 

Październik  
Test psychologiczny dla uczniów I rocznika „Badanie uzdolnień kierunkowych, 

zainteresowań i osobowości” (dla chętnych). 

26.10 

(czwartek) 
Godzina 15.30 – szkoleniowa rada pedagogiczna „Jak uczyć uczenia się”2 

Październik/ 

listopad 
Szkolne eliminacje konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

Październik/ 

listopad 
„Znaczenie kultury i tradycji w rozwoju państw świata” – projekt geograficzny. 

Listopad 2017 
1.11. 

(środa) 
Wszystkich Świętych – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6.11. 

(poniedziałek) 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich 

przedmiotów. 

11.11. 

(sobota) 

Święto Niepodległości – inauguracja projektu „Młodzież wierna tradycjom 

niepodległości” 

28-29.11 Rekolekcje dla młodzieży 

Listopad 

Inauguracja spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, organizacji społecznych 

na temat cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich, bezpiecznego 

zachowania w szkole, w domu, na ulicy, rodzaje zagrożeń. 

Listopad Przeprowadzenie próbnych egzaminów zewnętrznych. 

Listopad Zakończenie szkolnych rywalizacji olimpiad przedmiotowych. 

Listopad/ 

grudzień 
Konkurs na skecz kabaretowy – organizator J. Zaborowski 

Grudzień 2017 
4.12. 

(poniedziałek) 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich 

przedmiotów. 

7.12 

(czwartek) 
Godzina 15.30 – rada szkoleniowa „Praktyczne aspekty nauczania motywującego”. 

grudzień Debata szkolna nt. organizowania  i przebiegu procesu uczenia się. 

22.12.   

(piątek) 
Klasowe spotkania wigilijne. Jasełka i wspólne kolędowanie. 

do 22.12. 

(piątek) 

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów zagrożonych oceną 

niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem przez kadrę pedagogiczną szkoły. 

23-31.12. Zimowa przerwa świąteczna. 

Styczeń 2018 
2.01. 

(wtorek) 
Pierwszy dzień nauki w Nowym Roku.  

8.01 

(poniedziałek) 
Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach za I semestr.  

8.01. 

(poniedziałek) 

Szkolny termin poprawy obowiązkowych prac klasowych ze wszystkich 

przedmiotów. 

11.01. 
(czwartek) 

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas szkoły. 

Czwartek – klasy I, II, III – godzina 16:30 

12.01. 

(piątek) 

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr w roku szkolnym 2017/2018 ze 

wszystkich przedmiotów. 

13.01 

(sobota) 
Studniówka 2018. 

18.01. 

(poniedziałek) 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna za I sem. roku szkolnego 2017/2018 – 

podsumowanie wyników za I semestr. 

22.01.-4.02. Ferie zimowe. 

Luty 2018 
5.02. 

(poniedziałek) 
Pierwszy dzień nauki w II semestrze w roku szkolnym 2017/2018. 

do 7.02. Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych, złożenie wniosku o dostosowanie 



 

(środa) warunków egzaminowania (dyslektycy). 

styczeń/ luty Udział licealistów w wojewódzkich etapach olimpiad przedmiotowych. 

 
U W A G A!!!  

Terminarz – I sem. roku szkolnego 2017/2018 - ostatnia aktualizacja terminarza 

12 września 2017   

 


