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DNI  WOLNE  & DNI SPECJALNE 
W  ROKU  SZKOLNYM I AKADEMICKIM  2017/18 

 
 
 

   2017 
Plener jesienny grup dziennych, zaocznych & weekendowych  
(termin podstawowy) 

23.X – 27.X (pon.- piąt.)  
zajęcia wyjazdowe dla wszystkich grup  
(+ zajęcia wg specjalnego planu  
dla osób niewyjeżdżających z grup dziennych) 

Święto Wszystkich Świętych & Dzień Zaduszny 01.XI – 03.XI (śr.-piąt.) 
dni wolne 

Święto Niepodległości  
Plener jesienny grup zaocznych & weekendowych 

(termin dodatkowy) 

11.XI – 12.XI (sob.-niedz.) 
zajęcia wyjazdowe  
dla grup zaocznych & weekendowych  
(+ dni wolne dla grup dziennych) 

Dni specjalne / Event days 
Przegląd prac plenerowych 

13.XI – 14.XI (pon.-wt.) 
zajęcia wg specjalnego planu 

Dni specjalne / Event days 
Spotkania w sprawie praktyk i prac dyplomowych 

20.XII – 22.XII (śr.-piąt.) 
zajęcia wg specjalnego planu 

Święta Bożego Narodzenia 23.XII – 31.XII (sob.-niedz.) 
dni wolne 

   2018 
Nowy Rok 01.I – 02.I (pon.-wt.) 

dni wolne 
Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 06.I – 07.I (sob.-niedz.) 

dni wolne 

Ferie zimowe 15.I – 28.I (pon.-niedz.) 
dni wolne 

Dzień specjalny / Event day 
Szkolenie BHP i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

28.III (śr.)  
zajęcia wg specjalnego planu 

Święta Wielkiej Nocy 29.III – 03.IV (czw.-wt.) 
dni wolne 

Święto Pracy & Święto Konstytucji 3-go Maja  30.IV – 04.V (pon.-piąt.) 
dni wolne 

Plener wiosenny grup dziennych, zaocznych & weekendowych  
(termin podstawowy) 

14.V – 18.V (pon.-piąt.) 
zajęcia wyjazdowe dla wszystkich grup  
(+ zajęcia wg specjalnego planu  
dla osób niewyjeżdżających z grup dziennych) 

Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) 
Plener wiosenny grup zaocznych & weekendowych 

(termin dodatkowy) 
 

19.V – 20.V (sob.-niedz.) 
zajęcia wyjazdowe  
dla grup zaocznych & weekendowych  
(+ dni wolne dla grup dziennych) 

 

Święto Bożego Ciała  
 

31.V – 01.VI (czw.-piąt.) 
dni wolne  

Dni specjalne / Event days 
Przegląd prac plenerowych i przygotowywanie wystawy końcoworocznej 

04.VI – 06.VI (pon.-śr.) 
zajęcia wg specjalnego planu 

 



  
02-777 Warszawa                        ul. Szolc-Rogozińskiego 3                        tel. (22) 644 28 58                        www.szkolareklamy.pl 

 
KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO 2017/18 

 
GRUPY DZIENNE 

 
   SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY (IX. 2017 – II. 2018) 
Rozpoczęcie roku dla grup wrześniowych I i II roku 04.IX (pon.) 

Wprowadzenie do zajęć specjalizacyjnych dla grup wrześniowych I roku 
& Warsztaty learningowe dla grup wrześniowych II roku 

 
05.IX – 08.IX (wt.-piąt.) 

Trening kreatywności & Planowanie kariery zawodowej 
dla grup wrześniowych I roku 
Warsztaty negocjacyjne & Zespołowe projekty artystyczne  
dla grup wrześniowych II roku 

 
11.IX – 29.IX (pon.-piąt.) 

Rozpoczęcie roku dla grup październikowych & grup studenckich WSR/WWSH 02.X (pon.) 

Wprowadzenie do zajęć specjalizacyjnych dla grup październikowych I roku 
& Warsztaty learningowe dla grup październikowych II roku 

 
03.X – 06.X (wt.-piąt.) 

Zapisy na zajęcia informatyczne, językowe i dodatkowe oraz warsztaty 04.X – 06.X (śr.-piąt.) 

Rozpoczęcie zajęć specjalizacyjnych, informatycznych, językowych  
i dodatkowych oraz warsztatów dla wszystkich grup 

 
09.X – 13.X (pon.-piąt.) 

Plener jesienny 23.X – 27.X (pon.- piąt.) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
dla grup PTV 

??.I (?.) część pisemna 
??.I (?.) część praktyczna 

Spotkania klasyfikacyjne & wpisy do indeksów 05.II – 09.II (pon.-piąt.) 

Termin złożenia prac dyplomowych dla grup marcowych A II, FOTO II, RTV II, PG II, M II, WIZ II  do 31.I (śr.), godz. 18:30 

Semestralne egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 12.II – 16.II (pon.-piąt.) 

Termin złożenia indeksów do 16.II (piąt.), godz. 18:30 

Egzaminy dyplomowe dla grup A II, FOTO II, RTV II, PG II, M II, WIZ II 26.II – 04.III (pon.-niedz.) 

   SEMESTR WIOSENNO-LETNI (II. 2018 - VII. 2018) 
Rozpoczęcie roku dla grup marcowych I roku 12.II (pon.) 

Zapisy na zajęcia informatyczne, językowe i dodatkowe oraz warsztaty 14.II – 16.II (śr.-piąt.) 

Rozpoczęcie zajęć specjalizacyjnych, informatycznych, językowych  
i dodatkowych oraz warsztatów dla wszystkich grup 19.II – 23.II (pon.-piąt.) 

Plener wiosenny 14.V – 18.V (pon.-piąt.) 

Spotkania klasyfikacyjne & wpisy do indeksów 28.V – 08.VI (pon.-piąt.) 

Termin złożenia prac dyplomowych dla grup A II, FOTO II, RTV II, PG II, M II, WIZ II  do 31.V (czw.), godz. 18:30 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne  11.VI – 15.VI (pon.-piąt.) 

Termin złożenia indeksów do 15.VI (piąt.), godz. 18:30 
 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
dla grup PTV  

??.VI (?.) część pisemna 
??.VI (?.) część praktyczna 

Trening kreatywności & Planowanie kariery zawodowej 
dla grup październikowych I roku 
Warsztaty negocjacyjne & Zespołowe projekty artystyczne 
dla grup październikowych II roku  18.VI – 29.VI (pon.-piąt.) 

Praktyki zawodowe dla grup wrześniowych  18.VI – 13.VII (pon.-piąt.) 

Egzaminy dyplomowe dla grup A II, FOTO II, RTV II, PG II, M II, WIZ II 25.VI – 01.VII (pon.-niedz.) 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 30.VI (sob.) 

Praktyki zawodowe dla grup październikowych 02.VII – 27.VII (pon.-piąt.) 
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KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO 2017/18 
 
 
 

GRUPY ZAOCZNE & WEEKENDOWE 
 
 
 

   SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY (IX. 2017 - II. 2018) 
Rozpoczęcie roku dla grup wrześniowych I i II roku 
Wprowadzenie do zajęć specjalizacyjnych  
dla grup wrześniowych I roku 

Warsztaty learningowe dla grup wrześniowych II roku 16/17.IX (sob./niedz.) 

Trening kreatywności & Planowanie kariery zawodowej 
dla grup wrześniowych I roku 
Warsztaty negocjacyjne & Zespołowe projekty artystyczne  
dla grup wrześniowych II roku 

23/24.IX (sob./niedz.) 
30.IX/01.X (sob./niedz.) 

Rozpoczęcie roku  
dla grup październikowych I i II roku & grup studenckich WSR/WWSH 

Wprowadzenie do zajęć specjalizacyjnych 
dla grup październikowych I roku 

Warsztaty learningowe dla grup październikowych II roku 07/08.X (sob./niedz.) 

Zapisy na zajęcia informatyczne, językowe i dodatkowe oraz 
warsztaty 11.X – 13.X (śr.-piąt.) 

Zjazdy specjalizacyjne 

 
Dodatkowo: 

� jesienny plener grup zaocznych i weekendowych (termin podstawowy) 23-27.X (pon.-piąt.) 
� jesienny plener grup zaocznych i weekendowych (termin dodatkowy) 11-12.XI (sob.-niedz.) 

 
* zjazd klasyfikacyjny, na którym wystawiane są oceny 

Zjazdy                                                                        Zjazdy  

specjalizacyjne                          uzupełniające + SR I / II 

Pierwszy: 14/15.X                                                 Pierwszy: 21/22.X  
Drugi: 28/29.X                                                                   Drugi: 04/05.XI  
Trzeci: 18/19.XI                                                      Trzeci: 25/26.XI  
Czwarty: 02/03.XII                                              Czwarty: 09/10.XII  
Piąty: 16/17.XII                                                                     Piąty: 13/14.I  
Szósty*: 03/04.II                                                         Szósty*: 10/11.II  

Specjalne terminy egzaminacyjne dla grup PTV 
* terminy dotyczą zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje  
w zawodzie w styczniu 2018 16/17.XII* (sob./niedz.) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
dla grup PTV 

??.I (?.) część pisemna 
??.I (?.) część praktyczna 

Termin złożenia prac dyplomowych  
dla grup A z II m, FOTO z II m, RTV z II m, PG z II m, M z II m, WIZ z II m  do 31.I (śr.), godz. 18:30 

Sesja egzaminacyjna dla wszystkich grup 17/18.II (sob./niedz.) 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla wszystkich grup 24/25.II (sob./niedz.) 

 Termin złożenia indeksów do 25.II (niedz.), godz. 18:30 

Egzaminy dyplomowe  
dla grup A z II m, FOTO z II m, RTV z II m, PG z II m, M z II m, WIZ z II m 26.II – 04.III (pon.-niedz.) 
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KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO 2017/18 
 
 
 

GRUPY ZAOCZNE & WEEKENDOWE 
 
 
 

   SEMESTR WIOSENNO-LETNI (II. 2018 - VII. 2018) 
Rozpoczęcie roku dla grup marcowych I roku  
Wprowadzenie do zajęć specjalizacyjnych dla grup marcowych I roku  24.II (sob.) 

Zapisy na zajęcia informatyczne, językowe i dodatkowe oraz 
warsztaty   28.II – 02.III (śr.-piąt.) 

  

Zjazdy specjalizacyjne 

 
Dodatkowo: 

� wiosenny plener grup zaocznych i weekendowych (termin podstawowy) 14-18.V (pon.-piąt.) 
� wiosenny plener grup zaocznych i weekendowych (termin dodatkowy) 19-20.V (sob.-niedz.) 

 
* zjazd klasyfikacyjny, na którym wystawiane są oceny 

Zjazdy                                                                        Zjazdy  

specjalizacyjne                          uzupełniające + SR I / II 

Pierwszy: 03/04.III                                              Pierwszy: 10/11.III  
Drugi: 17/18.III                                                      Drugi: 24/25.III  
Trzeci: 07/08.IV                                                              Trzeci: 14/15.IV  
Czwarty: 21/22.IV                                          Czwarty: 28/29.IV  
Piąty: 05/06.V                                                                       Piąty: 12/13.V  
Szósty*: 26/27.V                                              Szósty*: 02/03.VI  

Sesja egzaminacyjna dla wszystkich grup 09/10.VI (sob./niedz.) 

Termin złożenia prac dyplomowych  
dla grup A z II, FOTO z II, RTV z II, PG z II, M z II, WIZ z II  
 do 10.VI (niedz.), godz. 18:30 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla wszystkich grup 16/17.VI (sob./niedz.) 

Termin złożenia indeksów do 31.V (czw.), godz. 18:30 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
dla grup PTV 

??.VI (?.) część pisemna 
??.VI (?.) część praktyczna 

Trening kreatywności & Planowanie kariery zawodowej 
dla grup październikowych I roku 
Warsztaty negocjacyjne & Zespołowe projekty artystyczne  
dla grup październikowych II roku 

 

23/24.VI (sob./niedz.) 
30.VI/01.VII (sob./niedz.) 

Egzaminy dyplomowe  
dla grup A z II, FOTO z II, RTV z II, PG z II, M z II, WIZ z II  25.VI – 01.VII (pon.-niedz.) 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 30.VI (sob.) 

 


