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Календар на 2015/2016 навчальний рік 
Комплекс шкіл з українською мовою навчання в Ґурові Ілавецькому 

 
№ Подія Відповідальні Термін 
1. Початок навчального року 2015/2016  01.09.2015р., 11:00 

2. Початок навчального року в філіаліМузичної 
школи  01.09.2015р., 14:00 

3. Отрясини І класу гімназії Учнівська самоуправа 
ІІ кл. гімназії 16.09.2015р. 

4. Отрясини І класу ліцею Учнівська самоуправа 
ІІ кл. ліцею 16.09.2015р. 

5. Європейський День Мов Вчителі іноземних 
мов 25.09.2015р. 

6. 

Складання батьками учнів гімназії заяв, 
щодо вибору іноземної мови і рівня екзамену, 
а також щодо здачі екзамену українською 
мовою  

 до 30.09.2015 

7. 
Складення учнями  третіх класів ліцею 
письмових заяв щодо здачі випускного 
екзамену 

Вихователі ІІІ класів дo 30.09. 2015р. 
 

8. Дискотека з нагоди Дня Хлопця Учнівська самоуправа 30.09. 2015 р. 

9. Шкільні пробні матуральні іспити з 
обов’язкових предметів 

Дирекція, вчителі 
матуральних 
предметів 

вересень 2015 р. 

10. Шкільні пробні гімназіальні іспити  Дирекція, вч. 
предметів вересень 2015 р. 

11. З’їзд  випускників в Кракові о.Б. Крик 02-03.10.2015 

12. Урочиста лінійка присвячена політичним 
в’язням 

Вч. української мови і 
історії України 11.10.2015, 15:00 

13. День Національної освіти Учнівська самоуправа 
ІІ кл. ліцею 

14.10.2015р.(ср.) 
 

14. 

Шкільний конкурс математично-
полоністичний для гімназистів (відбірковий 
етап до районних і обласних, який 
організовує управління освіти) 

вчителі предметники жовтень - листопад 
2015р. 

15. Загальні батьківські збори.  Дирекція, 
педагогічна рада 

18.10.2015р (нд.). , 
11.00 

16. Свято «Всіх Святих» (вільний від дидактично-
виховних занять день)  01.11.2015 р.  (нд.) 

17. Орфографічний конкурс з польської мови Т. Янушко 
М. Глінська листопад, 2015р. 

18. Урочиста лінійка до Дня Незалежності 
Т. Янушко 
М. Глінська 
Ю. Нецьо 

10.11.2015, 9.00 

19. «Половинки» - бал ІІ класів ліцею Вихователі та учні ІІ 
класів 

10-11.10.2015р.(сб.), 
 

20. 
Національне свято – День Незалежності 
(вільний день від дидактично – виховних 
занять) 

 
 

11.11.2015р. (ср.) 
 

21. Вармінсько- Мазурський перегляд релігійної 
творчості 

с. Дам’яна 
o. Б. Крик 14.11.2015р. 

22. 
 
Пробна матура  
 

Дирекція, вчителі 
матуральних 
предметів 

 
 

листопад / грудень 
2015 р. 

23. Пробний гімназіальний екзамен Дирекція, вчителі - 
предметникі листопад 2015р. 

24. Шкільні «Андрійки» Учнівська самоуправа, 
I класи ліцею 25.11.2015р. (ср.) 
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25. «Запалимо свічку». Голодомор 1932-33 рр. вч. української мови  і 

історії України, ІІ кл. 27.11.2015 р. (сб.) 

26. Конкурс англійської мови Ж. Крукеницька грудень, 2015р 
березень,  2016 р. 

27. Світовий День боротьби зі СНІД-ом В. Козубель,  
І. Смолинець 01.12.2015 р. 

28. XІХ Повітовий конкурс української поезїі для 
учнів початкових шкіл вчителі укр. мови 04.12.2015р. 

29. День волонтера с. Дам’яна грудень 2015 р. 
30. Міжнародний День прав людини І. Смолинець 10.12.2015 р. 

31. Конкурс знань з Біблії для гімназистів С. Дам’яна 
 Грудень 2015р. 

32. Футбольний турнір Р. Демко 12 -13.12.2015 р. 

33. Виставлення оцінок за І семестр  до 15.12.2015 р., 
 15:00 

34. Класифікаційне засідання Педагогічної ради  17.12.2015 р. (чт.) 
35. День Святоґо Миколая (шкільний) Учнівська самоуправа 18.12.2015 р. (пт.) 
36. Новорічний концерт Учні музичної школи 19.12.2015 

37. Батьківські збори третьокласників (гімназія і 
ліцей) 

Дирекція, 
вих. ІІІ класів 

вч. матуральних 
предметів 

21.12.2015 р.(пн.) 

38. Зимова святкова перерва  23.12.2015р. - 
31.12.2016р. 

39. Святкова перерва за Юліанським 
календарем  (04 – 08.01.2016 р.)  

04-05.01.2016, 07-08.01.2015 
– з днів директора 

06.01.2016 – вільний день 
40. Початок ІІ семестру  11.01.2016 р. 

41. Шкільна «Маланка»  Учнівська самоуправа 13.01.2016р. 
 

42. Шкільна «Кутя»  Гуртожиток 18.01.2016р. 
 

43. Шкільний День профілактики  Учнівська самоуправа, 
педагог ІІ семестр 2016 р. 

44. Відбірковий етап Олімпіади з Екологічних 
знань В. Козубель січень 2016 р. 

45. День Соборності України вч. української мови  і 
історії України 22.01.2016 

46. Стоднівка ІІІ класів ліцею Вихователі та учні  III 
класів 

 
23.01.2016 р. (сб.) 

 

47. Зимові канікули  
 

25.01.2016р.-07.02.2016р. 
 

48. Останній термін, коли випускники можуть змінити 
заяву щодо здачі випускних екзаменів 

вих. ІІІ класів, 
приймальна школи до 07.02.2016 р. 

49. Батьківські збори. Свято ХХV- ліття 
школи Дирекція, педрада 13-14.02.2016 р. 

50. Вибори до шкільного самоврядування Учнівська самоуправа лютий 2016 р. 

51. Міжнародний День рідної мови.  
Диктант з укр. мови для учнів школи вч. української мови 22.02.2016 р. 

52. Пробний іспит для гімназистів Дирекція, вчителі-
предметники 

Лютий / березень 
2016р. 

53. Конкурс біблійних знань для гімназистів 
 

с. Дам’яна 
 

Лютий 2016р. 

54. Конкурс з нім. мови С. Гусак ІІ семестр 2016 р. 
55. Конкурс з астрономії  А. Драбінська Лютий 2016 р. 

56. Шкільний декламаторський конкурс (пол. мова) 
Т. Янушко, 
M. Ґлінська 

К. Паславська-
Іванчевська 

лютий / березень  
2016 р. 

57. Шкільні пробні матуральні іспити 
Вихователі III класів, II 

класи, вчителі 
матуральних предметів 

лютий / березень  
2016р. 

58. „Левенятко”- польсько-український фізичний 
конкурс А. Драбінська Березень 2016р. 
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59. Конкурс історичний Ю. Нецьо Березень / квітень 

2016р. 

60. Шевченківський концерт з нагоди 202-ліття 
від дня народження вч. української мови 06.03.2016р. (нд.) 

61. Шкільний конкурс протипожежних знань M. Сокіл Березень 2016 р. 

62. Міжнародний математичний конкурс 
„Kangur” С. Сокіл 17.03.2016 р. 

63. Дні відкритих дверей.  педрада школи 19-20.04.2016 р. 
64. День Весни (спортивні конкурси) самоуправа школи 21.03.2015 
65. Весняна святкова перерва.   24.03 - 29.03.2016 р. 

66. «Великопосні реколекції» 
с. Дам’яна 
o. Б. Крик 

 
Квітень 2016р.(3 дні) 

67.  Вечір присвячений творчості Шекспіра  Квітень 2016р. 
68. «Біржа вищих навчальних закладів» Р. Гонсьорек 12.04.2016 

    

69. 

Іспити для гімназії 
 - гуманітарна частина   
 - математично – природнича частина 
 - іноземна мова 
 
*І клас гімназії і  ІІ клас гімназії а також класи ліцею 
вчаться за планом 
 

Дирекція, вч. 
предметники 

 
 

18.04.2016 р. 
19.04.2016 р. 
20.04.2016 р. 

70. Пам’яті акції «Вісла» присвячується... вч. української мови  і 
історії України 22.04.2016 

71. Виставлення підсумкових оцінок для учнів 
ІІІ кл. ліцею  до 25.04.2016, до 15.00 

72. 
Засідання  Педагогічної ради – класифікація 
ІІІ класів ліцею 
 

 27.04.2016р. 

73. 
Урочисте закінчення навчання учнів ІІІ 
класів ліцею. Вручення свідоцтв. 
 

II класи ліцею, 
учнівська самоуправа 

29.04.2016р. 
13:00 

74. Весняна святкова перерва (Юліанський 
календар).   

30.04 - 03.05.2016 р. 

75.  День праці   01.05.2016 
76. День Прапора Польщі– вихідний день  02.05.2016 
77. День Конституції – вихідний день  03.05.2016 

    
Матуральні іспити: 
a) Письмова частина 

- польська мова (основний рівень) 
- польська мова (поширений рівень) 

 

      
    04.05.2016 р., 9:00 

04.05.2016 р., 14:00 
 
 

- математика (основний рівень) 
- математика (поширений рівень) 

 

 06.05.2016 р., 9:00 
09.05.2016 р., 9:00 

 

- англійська мова 
 

 05.05.2016 р .  
9:00 (основний) 

14:00 (поширення) 
 

- суспільствознавство 
 

 10.05.2016р.,  
9:00 

(пошир.) 
 

78. 

- біологія 
 

 11.05.2016 р., 9:00  
( пошир.) 
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- німецька мова 

 

 12.05.2016 р., 
9:00 (основний) 

14:00 (поширений) 
 

- географія 
 

 13.05.2016 р ., 
 14:00 

(пошир.) 
 

- російська мова 
 

 18.05.2016 р., 
9:00 (основний) 

14:00 (поширений) 
 

- історія 
 

 17.05.2016р.,  
09:00 

( пошир.) 

- хімія 
 

 13.05.2016 р., 
 09:00 

(пошир.) 

- інформатика 
 

 17.05.2016 р.   
14:00 

( пошир.) 

- фізика і астрономія 
 

 16.05.2016 р,  
09:00  

(пошир.) 

      -  українська мова 
 
  

 24.05.2016р.,  
9:00(основний) 

14:00 (поширений) 
 

б) усна частина – згідно з шкільним 
графіком 
- іноземна мова 
- польська і українська мова 

  
 

04-27.05.2016 р. 
09.05-21.05.2016 р. 

79. Шкільний конкурс з географії України і 
Історії України(Гімназія) 

В. Сокіл 
І. Смолинець 

травень 2016 р. 
 

80. Міський Математично-Природничий конкурс А. Драбінська травень 2016 р. 
81. «Боже Тіло» - вихідний день  26.05.2016 р.  
82. Додатковий вихідний день  27.05.2016 
83. Виїзд до Циганка на «Малу Серепте» с. Даниїла, о. Б. Крик 26.05. 2016 р. 

84. Додаткові терміни матуральних іспитів  01.06.2016 р.–17.06.2016 р. 

85. 

Додаткові іспити для гімназії 
   - гуманітарна частина   
   - математично – природична частина 
   - іноземна мова 

 

 
01.06.2016 р. 
02.06.2016 р. 
03.06.2016 р. 

86. Дні Гурова Ілавецького   червень 2016 р. 

87. Передання школам інформації про детальні 
результати гімназійних іспитів  17.06.2016 р. 

88. Дні відкритих дверей для учнів з 
України  18-19.06.2016 

89. Випускний вечір для Гімназії Вихователь і учні ІІІ 
кл. 18.06.2016 

90. Виставлення підсумкових оцінок для учнів  до 20.06.2016, до 15.00 
91. Класифікаційне засідання Педагогічної ради  22.06.2016 

90. Закінчення навчального року для ІІІ кл. 
гімназії і ліцею 

II класи гімназії, 
учнівська самоуправа 

24.06.2016 р. 
11:00 (пт.) 

91. Проголошення результатів та видання свідоцтв атестату 
зрілості і анексів випускникам школи  05.07.2016 р. 

92. Літні канікули  27.06.2016 р.- 31.08.201р. 

93. 

Поправковий матуральний екзамен для тих, які не 
склали іспиту з одного предмета в усній, чи письмовій 
частинах.  

• Письмовий іспит 
• Усний іспит 

 

 
 
 

23.08.2016 р., .9:00 
24 - 26.08.2016 р. 

 4



ht
tp

://
w

w
w

.s
zk

ol
az

du
m

ka
.p

l
Деякі важливі дати: 
 
 
            I. Вихідні дні (згідно рішення директора): 
                           
                          04.01.2016. 
                          05.01.2016. 
                          07.01.2016. 
                          08.01.2016. 
                          02.05.2016. 
                          04.05.2016. 
                          27.05.2016. 
                           
          II. Дні, коли не вчимося: 

 
                   1. 14.10.2015. День працівника освіти  
                   2. 11.11.2015. День Незалежності 
                   3. 23.12.2015. – 31.12.2015. Святкова перерва  
                   4. 04.01.2016. – 08.01.2016. Святкова перерва (юліанський календар) 
                    5. 25.01.2016. – 07.02.2016. Зимові канікули 
                    6.  24.03.2016. – 29.03.2016. Святкова перерва 
                    7. 01.05.2016. ‐ 04.05.2016.  Святкова перерва (юліанський календар) 
                    8. 26.05.2016. ‐ 27.05.2016.  «Боже Тіло» 
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	Деякі важливі дати:

