
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
 
1 

 
Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych 
 

1 września 2016 r. 
 
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, 
poz. 432, z późn. zm.) 
 

2 Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2016 r. 
 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

 
3 Ferie zimowe 16- 29 stycznia 2017 r.  

 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
 

4 Wiosenna przerwa 
świąteczna 
 

13-18 kwietnia  2017 r. 
 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
  

5 Egzamin przeprowadzany w 
ostatnim roku nauki w 
gimnazjum: 
 

Ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna 
 
(podstawa prawna: art. 9a.ust.2pkt 10 lit. A tiret 
pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty- Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. Zm.) 

Część humanistyczna: 
- z zakresu historii i wiedzy o 
społeczeństwie, 
- z zakresu języka polskiego 

 
19 kwietnia 2017 r. – egz. gimn. cz. humanistyczna 
(środa) 
 

 Część matematyczno – 
przyrodnicza 
- zakresu przedmiotów 
przyrodniczych  
- z zakresu matematyki 

 

 

20 kwietnia 2017 r. – egz. gimn. cz. matematycz.-przyr. 
(czwartek) 
 



 Język obcy nowożytny 
- na poziomie podstawowym 
- na poziomie rozszerzonym  

21 kwietnia 2017 r. – egz. gimn. cz. j. obcy nowoż. 
(piątek) 
 

 Dodatkowy termin w 
gimnazjach: 
-część humanistyczna 
- część matematyczno- 
przyrodnicza 
- część z języka obcego 
nowożytnego 

1 czerwca 2017 ( czwartek) 
2 czerwca 2017 ( piątek) 
5 czerwca 2017 (poniedziałek) 

6 Zakończenie zajęć w klasach  
( semestrach) programowo 
najwyższych w szkołach 
ponadgimnazjalnych  
 

28 kwietnia 2017 r. 
(podstawa prawna: § 2 ust. rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, 
poz. 432, z późn. zm.) 
 

 Egzamin maturalny:  

7.  
Część ustna 
Część pisemna 

Ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna 
 

4 maja 2017 r. – język polski poziom podstawowy 
(czwartek) 
5 maja 2017 r. – matematyka poziom podstawowy 
(piątek) 
8 maja 2016 r. –język angielski poziom podstawowy 
(poniedziałek) 
 
Podstaw prawna 
Art. 9a ust. 2pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 
wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty- Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 j.t., z póżn. zm 

Dodatkowo

8 Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno 
wychowawczych 
 

23 czerwca 2017 r. 
(podstawa prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz. U. Nr 46, 
poz. 432, z późn. zm.) 
 

9 Ferie letnie. 
 

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r. 
(podstawa prawna: § 3 ust.1pkt 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  
Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

10 Dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktycznych 

(podstawa prawna: § 5 ust 2.pkt 1 oraz  pkt 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
 



We wszystkich typach szkół 
wchodzących w skład 
Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 w 
Opocznie 

31 październik 2016 (poniedziałek) 
22 grudnia 2016(czwartek) 
2 maja 2017(wtorek) 
1 czerwca 2017 r. (czwartek) - Dzień Sportu Szkolnego 
16 czerwca 2017 r.(piątek) 

 Dodatkowo:  

 w Gimnazjum nr 1 19 kwietnia 2017 r. – egz. gimn. cz. humanistyczna 
(środa) 
20 kwietnia 2017 r. – egz. gimn. cz. matematycz.-
przyr. (czwartek) 
21 kwietnia 2017 r. – egz. gimn. cz. j. obcy nowoż. 
(piątek) 
24 marca 2017 r. – Prezentacja Projektów Edukac. 
(piątek) 
 

 w Samorządowym Liceum 
Ogólnokształcącym 
 
 
 

 

4 maja 2017 r. – język polski poziom podstawowy 
(czwartek) 
5 maja 2017 r. – matematyka poziom podstawowy 
(piątek) 
8 maja 2016 r. –język angielski poziom podstawowy 
(poniedziałek) 
kwiecień  2017r. – Dzień Otwarty Szkoły 
 

 


