
 

 

 

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2017 – 2018 

SCOALA EXPLORE 100 

Având în vedere OMEN 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018, în 
şedinţ a Consiliului de Administraţie al Şcolii Primare Explore 100, din data de 29.08.2017 a fost 
aprobată următoarea structura a anului şcolar 2017-2018: 

• Semestrul I (18 săptămâni): 
o cursuri: 11 septembrie 2016 - 22 decembrie 2017; 
o vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018; 
o cursuri: 15 ianuarie 2018 – 2 februarie 2018; 
o vacanţa inter semestrială: 3februarie 2018 - 11februarie 2018; 

Notă: În perioada 28 octombrie 2017 – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi 
grupele din învăţământul preşcolar vor fi învacanţă. 

Notă Scoala Primară Explore 100:  

- cursurile vor începe în data de 04 septembrie 2017; 
- activităţi didactice în perioada 11 septembrie – 21 decembrie 2016; 
- în perioada 30 octombrie 2017 – 2 noiembrie 2017, perioada vacanţei şcolare, se va 

desfăşura un Proiect Reggio; 
- în data de 3 noiembrie 2017şcoala va fi închisă (1 zi de vacanţă pentru preşcolari şi 

elevi), zi metodica pentru cadrele didactice 
- vacanta de iarnă 22 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018 
- cursuri 8 ianuarie 2018 – 2 februarie 2018 
- în perioada 5 februarie 2018 – 8 februarie 2018, perioada vacanţei şcolare, se va 

desfăşura un Proiect Reggio; 
- în data de 9 februarie 2018 şcoala va fi închisă (1 zi de vacanţă pentru preşcolari şi elevi), 

zi metodica pentru cadrele didactice 

• Semestrul II (17săptămâni): 
o cursuri: 12 februarie 2018 – 30 martie 2018; 
o vacanţa de primăvară: 31 martie 2018 - 10 aprilie 2018; 
o cursuri: 11aprilie - 15 iunie 2018; 
o vacanţa de vară: 16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018. 

Notă Scoala Primară Explore 100:  

- cursuri: 12 februarie 2018 – 30 martie 2018; 
- vacanţa de primăvară: 31 martie 2018 - 10 aprilie 2018; 
- cursuri: 11aprilie - 15 iunie 2018; 
- în perioada 18 iunie 2017 – 27 iulie 2017, perioada vacanţei şcolare, se vor 

desfăşura Proiecte Reggio si activitati recreative; 
- vacanţa de vară: 30 iulie 2018 - 3 septembrie 2018 


