An scolar 2017 – 2018
Structura anului școlar 2017-2018
(în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3382/24.02.2017
privind structura anului şcolar 2017-2018)
Semestrul I (18 săptămâni):
Cursuri: 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018
Vacanță ciclul primar: 28 octombrie – 5 noiembrie 2017
Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018
Vacanţa intersemestrială: 3-11 februarie 2018
Semestrul al II-lea (17 săptămâni):
Cursuri: 12 februarie 2017 – 15 iunie 2018*
Vacanţa de primăvară: sâmbătă 31 martie – marți 10 aprilie 2018
Vacanţa de vară – 16 iunie – 9 septembrie 2018
*Elevii clasei a VIII-a vor încheia cursurile în data de 8 iunie 2017.

Înainte de vacanțele de Crăciun/Paști, în prima și în ultima zi de școală a anului
școlar, precum și în zile speciale, anunțate din timp de către școală, programul
cursurilor se încheie odată cu pauza de masă.
Zile Libere legale pe parcursul anului școlar 2017-2018:


30 noiembrie (joi) — Sfântul Andrei



1 decembrie (vineri) — Ziua Națională a României



24 ianuarie (miercuri) — Ziua Unirii Principatelor Române



9 aprilie (luni) — a doua zi de Paște



1 mai (marți) — Ziua Muncii



28 mai (luni) — a doua zi de Rusalii



1 iunie (vineri) – Ziua Copilului

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar se încheie în data de 8 iunie 2018.

Calendarul Evaluării Naționale (clasa a VIII-a)
(Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării
Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2017 – 2018)



04-08 iunie 2018 – Înscrierea la evaluarea națională



11 iunie 2018 – Limba şi literatura română – probă scrisă



13 iunie 2018 – Matematică – probă scrisă



14 iunie 2018 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă



19 iunie 2018 – Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora
12:00)



19 iunie 2018 – Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)



20-22 iunie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor



23 iunie 2018 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II):


7 mai – Probele scrise la limba română (scris)



8 mai – Probele scrise la limba română (citit)



9 mai – Probele scrise la matematică

Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a (EN IV):


15 mai – limba română;



16 mai – matematică;

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI):


23 mai (limbă și comunicare)



24 mai (matematică și științele naturii).

