
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 

Poniższe zestawienie zawiera daty przerw świątecznych i  ferii ustalone przez MEN, daty egzaminów 

zewnętrznych ustalone przez CKE oraz proponowane daty dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, które są ustalane przez dyrektora szkoły na podst.§ 5 ust. 1-2 

Rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 1.09.2016 r.  

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2016 r.  

3.  Ferie zimowe (woj. opolskie) 13-26.02.2017 r.  

4. Wiosenna przerwa świąteczna  13-18.04.2017 r.  

5. Zakończenie zajęć szkolnych w klasach 
maturalnych 

28.04.2017 r.  

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych  

23.06.2017 r.  

Proponowane dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 31.10.2016 r. 
2.05.2017 r., 16.06.2017 r. oraz 4,5,8 maja 2017 r. (matura).  

Egzamin gimnazjalny 

1.  Część humanistyczna  19.04.2017 r. (śr.) 

 Z zakresu historii i wos-u 19.04.2017 r., g. 9.00 

 Z zakresu języka polskiego  19.04.2017 r., g. 11.00 

2.  Część matematyczno – przyrodnicza  20.04.2017 r. (czw.) 

 Z zakresu przedmiotów przyrodniczych 20.04.2017 r. , g. 9.00 

 Z zakresu matematyki  20.04.2017 r. , g.11.00 

3.  Język obcy nowożytny 21.04.2017 r. (pt.) 

 Na poziomie podstawowym  21.04.2017 r., g.9.00 

 Na poziomie rozszerzonym 21.04.2017 r. , g. 11.00 

Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym : 1.06.2017r., 2.06.2017 r., 3.06.2017 r.  

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego : 23 czerwca 2017 r. / Termin przekazania wyników 
szkołom: 23.06.2017 r./ Termin wydania zaświadczeń zdającym : 30.06.2017 r.  

Egzamin maturalny (cz. pisemna) 

4 maja 2017 r. (czw.) 9.00 j. polski (pp) 14.00 j. polski (pr) 

5 maja 2017 r. (pt) 9.00 matematyka (pp) 14.00 wiedza o tańcu 

8 maja 2017 r. (pon.) 9.00 j. angielski (pp) 14.00 j. angielski (pr) 

Szczegółowy harmonogram pozostałych egzaminów maturalnych znajduje się w Komunikacie 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.  
 

Egzamin maturalny (cz. ustna)  

od 4 do 26 maja 2017 r. j. polski – prezentacja- 
formuła do 2014 r.)  
języki obce nowożytne 

 
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach 
według harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów 
egzaminacyjnych.  

od 8 do 20 maja 
(oprócz 14 maja) 

j. polski (wypowiedź- 
formuła od 2015 r.)  

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego : 30 czerwca 2017 r. / Termin przekazania 
szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach : 30.06.2017 r./ Termin wydania zdającym 
świadectw, aneksów i informacji o wynikach : 30.06.2017 r. 

  

 



 


