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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2005/2006
1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2005 r.

2.

Próbny egzamin maturalny

30 listopada, 1-2 grudnia 2005 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2005 r.

4.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

9 stycznia 2006 r.,
10 stycznia 2006 r.

(szkoły dla dorosłych)

5.

6.

Egzamin maturalny w sesji zimowej:
- część ustna
- część pisemna

od 16 stycznia 2006 r.

Ferie zimowe:

16-29 stycznia 2006 r.
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie,
Opolskie, Zachodniopomorskie

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

8.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
- w szkołach ponadpodstawowych:
- w szkołach ponadgimnazjalnych

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
10.
- drugi przedmiot

13-18 kwietnia 2006 r.

26 kwietnia 2006 r.
27 kwietnia 2006 r.

6 czerwca 2006 r.
7 czerwca 2006 r.
28 kwietnia 2006 r.
28 kwietnia 2006 r.
9 maja 2006 r.,
10 maja 2006 r.

(szkoły dla dorosłych)

11.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
d) w gimnazjach
e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu
dojrzałości:
12.
f) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu
maturalnego:
- w sesji wiosennej
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

od 4 maja 2006 r.

26, 27 kwietnia 2006 r.
9, 10 maja 2006 r.

(szkoły dla dorosłych)

ustali dyrektor CKE
oraz dyrektor szkoły
2 maja 2006 r., 16 czerwca 2006 r.

13. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 czerwca 2006 r.

14. Ferie letnie

1 lipca - 31 sierpnia 2006 r.

15.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu:

31 października 2005 r.

Wybrane ważne terminy w roku szkolnym wynikające z przepisów prawa oświatowego, wewnątrzszkolnego, ustaleń Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

1.

Ostateczny termin przypomnienia przez wychowawców uczniom
klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i udokumentowanie tego faktu odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych.
23 września 2005 r.
Ostateczny termin przypomnienia przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów uczniom klas maturalnych liceum ogólnokształcącego
o wymaganiach egzaminacyjnych i udokumentowanie tego faktu
odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych.

2.

Odpracowanie dnia 31 października 2005 r.

3.

Ostateczny termin przypomnienia przez wychowawców słuchaczom
klas maturalnych szkół dla dorosłych regulaminu egzaminu dojrza28 października 2005 r.
łości i udokumentowanie tego faktu odpowiednimi wpisami
w dziennikach lekcyjnych.

4.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

31 października 2005 r.

5.

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych
w pkt 10 i ich rodziców oraz słuchaczy Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
wymienionych w pkt 10 o przewidywanej śródrocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej w formie określonej w Statucie Szkoły.

22 listopada 2005 r.

6.

Ostateczny termin poinformowania przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów słuchaczy klas maturalnych szkół dla dorosłych
o wymaganiach egzaminacyjnych i udokumentowanie tego faktu
odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych.

25 listopada 2005 r.

7.

Próbny egzamin maturalny.

30 listopada, 1-2 grudnia 2005 r.
15, 16 i 19 grudnia 2005 r. (zmiana
wprowadzona przez OKE we Wrocławiu w miesiącu październiku 2005 r.)

8.

Ostateczny termin poinformowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego wymienionych w pkt. 10 i za ich pośrednictwem rodziców
oraz słuchaczy szkół dla dorosłych wymienionych w pkt 10
– w formie ustnej – o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych (semestralnych).

7 grudnia 2005 r.

9.

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych
w pkt 14 i za ich pośrednictwem rodziców oraz słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymienionych w pkt 14 o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (semestralnej).

16 grudnia 2005 r.

24 września 2005 r.

Rada klasyfikacyjna po I okresie (semestrze) dla uczniów klas III
Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchaczy klas III Uzupełniające10.
go Liceum Ogólnokształcącego i klasy IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

21 grudnia 2005 r. - środa

Ostateczny termin poinformowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego wymienionych w pkt. 14 i za ich pośrednictwem rodziców
11. oraz słuchaczy szkół dla dorosłych wymienionych w pkt 14
– w formie ustnej – o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych (semestralnych).

22 grudnia 2005 r.

12. Zimowa przerwa świąteczna.

23 - 31 grudnia 2005 r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
13. - język polski
- drugi przedmiot

9 stycznia 2006 r.,
10 stycznia 2006 r.

(egzaminy dla absolwentów z lat ubiegłych)

14. Rada klasyfikacyjna po I okresie (semestrze) dla uczniów (słucha-

13 stycznia 2006 r. - piątek

czy) klas:
a) Gimnazjum nr 2,
b) Liceum Ogólnokształcącego
c) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
d) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
nie wymienionych w pkt 10.
15. Egzamin maturalny w sesji zimowej.

od 16 stycznia 2006 r.

16. Ferie zimowe.

16 – 29 stycznia 2006 r.

17.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej po I okresie (semestrze).

3 luty 2006 r. - piątek

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych
w pkt 22 i ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedosta18. tecznej i rocznej ocenie zachowania oraz słuchaczy wymienionych
w pkt 22 o przewidywanej semestralnej ocenie niedostatecznej
w formie określonej w Statucie Szkoły.

24 marca 2006 r.

Ostateczny termin przygotowania i złożenia u przewodniczącego
PKE (w formie wydruku komputerowego) przez egzaminatorów
19.
tematów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu dojrzałości
w sesji wiosennej - dotyczy szkół dla dorosłych.

31 marca 2006 r.

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych
w pkt 22 i za ich pośrednictwem rodziców – w formie ustnej
20. – o przewidywanych dla nich ocenach rocznych oraz słuchaczy
wymienionych w pkt 22 – również w formie ustnej – o przewidywanych dla nich ocenach semestralnych.

7 kwietnia 2006 r.

21. Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2006 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna dla uczniów klas III Liceum
Ogólnokształcącego oraz dla słuchaczy klas III Uzupełniającego
22.
21 kwietnia 2006 r. - piątek
Liceum Ogólnokształcącego i klasy IV Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych.
Egzamin gimnazjalny:
a) część humanistyczna,
23.
b) część matematyczno-przyrodnicza.
Dni 26-27 kwietnia 2006 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 2.
24.

26 kwietnia 2006 r.
27 kwietnia 2006 r.

Zakończenie zajęć w klasach III Uzupełniającego Liceum Ogólno27 kwietnia 2006 r.
kształcącego i klasy IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

25. Zakończenie zajęć dla klas III Liceum Ogólnokształcącego.

28 kwietnia 2006 r.

Ostateczny termin przygotowania przez wychowawców klas matu26. ralnych protokołów egzaminu dojrzałości absolwentów przystępują- 28 kwietnia 2006 r.
cych do egzaminu dojrzałości - dotyczy szkół dla dorosłych.
27. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2 maja 2006 r.

28. Egzamin maturalny w sesji wiosennej.

od 4 maja 2006 r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
29. - język polski,
- drugi przedmiot

9 maja 2006 r.
10 maja 2006 r.

(dotyczy szkół dla dorosłych).

Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych
w pkt 34 i ich rodziców oraz słuchaczy Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
30. wymienionych w pkt 34 o przewidywanej rocznej (semestralnej)
ocenie niedostatecznej w formie określonej w Statucie Szkoły oraz
przewidywanej rocznej ocenie zachowania - w przypadku uczniów
Gimnazjum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego.

26 maja 2006 r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla uczniów Gimnazjum nr 2, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo prze31.
rwali ten egzamin:
6 czerwca 2006 roku
a) część humanistyczna,
b) część matematyczno-przyrodnicza.
7 czerwca 2006 roku
Ostateczny termin poinformowania uczniów wymienionych
w pkt 34 i za ich pośrednictwem rodziców oraz słuchaczy Uzupeł32. niającego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymienionych w pkt 34 o przewidywanej ocenie
rocznej (semestralnej).

9 czerwca 2006 r.

33. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16 czerwca 2006 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna dla uczniów klas:
a) Gimnazjum nr 2,
b) Liceum Ogólnokształcącego
34.
nie wymienionych w pkt 22 oraz słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nie wymienionych w pkt 22.

23 czerwca 2006 r. - piątek

35. Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej końcoworoczne.

29 czerwca 2006 r. - czwartek

36. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 czerwca 2006 r.

