II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
KALENDARZ IMPERZ, UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
22 września
( czwartek)

Rada szkoleniowa na temat dopalaczy –wykład prof. Jędrzejko, godz. 14.30
16.30 -17.00 - Zebranie Rodziców uczniów klas III - procedury maturalne
17.00 - spotkanie z dyrekcją szkoły Rodziców klas I - III , wykład dr. M. Jędrzejko na temat dopalaczy: "Dopalacze prawda i mity"
18.15 - spotkanie z wychowawcami w klasach
19.00 - spotkanie Rady Rodziców

17 września
(sobota)

Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę
( według kalendarza uroczystości miejskich)

26września

Europejski Dzień Języków – udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych
Festiwal podróżników

Wrzesień/ październik
Festiwal Nauki we współpracy z UPH
wrzesień

Festiwal Sportowo – Rekreacyjny z okazji Dni Siedlec

6 października
(czwartek)

Ślubowanie uczniów klas I / otrzęsiny/

dyskoteka
10 października

Wybory do SU, kandydatów do MRM, opiekuna SU, rzecznika praw ucznia

13 października
(czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość szkolna

14 października
(piątek)
17października
(poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28 października
(piątek)

Apel szkolny związany ze Świętem Zmarłych

26-27 –pamięć o grobach nauczycieli i
absolwentów

Dzień Papieski

o

Cmentarz Janowski

o

Cmentarz Centralny

31 października
(poniedziałek)
1 listopada (wtorek)

Dzień wolny od zajęć szkolnych

7 listopada (poniedziałek)

Rada szkoleniowa –wykład dr. Pyrzalskiego 15.30 – 17.00
Losy absolwentów

10 listopada
(czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości- uroczystość szkolna

11 listopada
(piątek)

Narodowe Święto Niepodległości
o Dzień wolny od zajęć
o Udział w uroczystościach miejskich

listopad

Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej

17 listopada

Zebrania Rodziców ( klasy I,II,III), godz. 16.30

Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć

listopad/ grudzień
listopad – styczeń

Festiwal Kultury
Matury próbne według kalendarza

25 listopada (piątek)

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowa
Wigilia szkolna

22 grudnia (czwartek)

Wigilie klasowe

23 -31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

4 stycznia (środa)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych i oceny zachowania

5 stycznia
(czwartek)

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III, godz. 16.30
 poinformowanie o proponowanych ocenach

6 stycznia
(piątek)

Święto Trzech Króli
 dzień ustawowo wolny od pracy

11 stycznia

Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych o ocen zachowania

12 stycznia
(czwartek)
13 stycznia (piątek)

Rada klasyfikacyjna – godz. 15.30

14 stycznia
(sobota)

Studniówka

19 stycznia (czwartek)

Plenarna Rada Pedagogiczna - godz. 15.30

13 - 26 lutego

Ferie zimowe

początek marca
23 marca (czwartek)

Rada szkoleniowa – godz. 15.30
Zebrania rodziców klas III, 16.45 – 17.30

marzec

Królewski Turniej Sportowo – Rekreacyjny o Puchar Dyrektora Szkoły

12 kwietnia (środa)

Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach III

13 – 18 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017

19 kwietnia (środa)

Zebrania Rodziców klas I-II , godz. 16.30
Dzień otwarty dla rodziców klasy III
Poinformowanie o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania dla klas III

24 kwietnia (poniedziałek)

Wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach III

25 kwietnia (wtorek)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów klas III – godz. 15.30
Szkolenie rady pedagogicznej – procedury maturalne

28 kwietnia (piątek)

Szkolne uroczystości związane z ze świętem 3 Maja

Uroczyste zakończenie nauki klas III

Kwiecień
2 maja

Dzień otwarty dla gimnazjalistów
Święto Flagi - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja(wtorek)

Święto Narodowe Trzeciego Maja
Dzień ustawowo wolny od zajęć – uroczystości według kalendarza miejskiego
Pisemne egzaminy maturalne (j. polski, matematyka pp, j. angielski, matematyka pr)

4,5,8,9 maja 2017r. (czwartek, piątek,
poniedziałek, wtorek)
5 maja

Udział w Jarmarku Stanisławowskim

1 czerwca

Szkolny Turniej Piłki Siatkowej

czerwiec

Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia

8 czerwca (czwartek)

Święto Szkoły – Dzień Patronki

9 czerwca (piątek)

Wystawienie propozycji ocen rocznych i oceny zachowania uczniom klas I - II i poinformowanie uczniów

12 czerwca (poniedziałek)

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach – w formie pisemnej

15 czerwca

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć

16 czerwca (piątek)

Dzień wolny od zajęć

19 czerwca (poniedziałek)

Wystawienie ostatecznych ocen rocznych i oceny zachowania

czerwiec

Pokaz nam swój talent (VI edycja konkursu)

20 czerwca (wtorek)

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, godz. 15.30

23 czerwca (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

27 czerwca (wtorek)

Plenarna Rada Pedagogiczna – godz.10.00

30 czerwca (piątek)

Rozdanie świadectw maturalnych

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Wykaz dni wolnych:
31 października 2016r. -poniedziałek
2 maja 2017r. – po 1 maja – wtorek
4, 5, 8, 9 maja 2017r. - matury pisemne (czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)
8 czerwca 2017r. – Dzień Patronki- czwartek
16 czerwca 2017r. –po Bożym Ciele – piątek

