STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2017– 2018
OMEN nr. 3382/24.02.2017
Art.1 (1) Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare. (2) Prin excepție
de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar
are 32 de săptămâni și se încheie în data de 25 mai 2018
Art.2 Anul şcolar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se
structurează pe două semestre, după cum urmează:

Planificarea principalelelor evenimente (Teze, planificarea săptămânii ”Școala altfel”) din
anul școlar 2017/2018, după cum urmează:

Cursuri
Vacanţa de iarnă
Cursuri

Semestrul I (18 săptămâni)
Luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
Sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestraială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
Semestrul II (CURSURI- 16 săptămâni pentru clasele IX-XI şi 13 săptămâni pentru clasele a XII-a-a)
Cursuri
Luni,12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
Săptămâna 26.02-2.03.2018 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților
extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii
mai bun!”, având un orar specific.
Vacanţa de
Miercuri , 31 martie 2018 – marți , 10 aprilie 2018
primăvară
Cursuri
Clasele IX-XI miercuri 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018
Clasele a XII-a : miercuri 11 aprilie 2018 – vineri, 25 mai 2018
Vacanţa de vară
Sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017
Planificarea lucrărilor scrise semestriale (teze)

Termenul limită pentru înregistrarea în
catalog a tezele

Semestrul I
20.11-8.12.2017
(SĂPTĂMÂNA 11,12,13)

15 ianuarie 2018
Semestrul II

Clasele a XII-a
16.04 – 27.04.2018
(SĂPTĂMÂNA 8,9)
Clasele IX-XI
2.05-18.05.2018
(SĂPTĂMÂNA 10,11,12)

Clasele a XII-a
1 mai 2018
Clasele IX-XI
31 mai 2018

Zile Libere în anul șolar 2017-2018
30 noiembrie (joi) — Sfantul Andrei
1 decembrie (vineri) — Ziua Nationala a Romaniei
24 ianuarie (miercuri) — Ziua Unirii Principatelor Romane
9 aprilie (luni) — a doua zi de Paste
1 mai (marti) — Ziua Muncii
28 mai (luni) — a doua zi de Rusalii
1 iunie (vineri) — Ziua Copilului

