
Kalendarz roku szkolnego       

1. Wydarzenia 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 14 października (niedziela) – 
apel 12.10.2018r. 

Wszystkich Świętych 1 listopada (czwartek) 

Święto Niepodległości. 100 lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

11 listopada (niedziela)- 
apel 09.11.2018r. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
dla przedszkola, uczniów SP i  PG, zajęcia  
opiekuńcze  

punkt 2. 

Imieniny szkół/ Święto Patrona  26 listopada (poniedziałek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r. 

Nowy Rok 1 stycznia 2019 r. (wtorek) 

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2019r. (niedziela) 

Klasyfikacyjne posiedzenie RP 17 stycznia 2019r. 
(czwartek) 

Zakończenie I półrocza 25 stycznia  

Początek II półrocza ostatni tydzień stycznia  

Ferie zimowe  11– 24 lutego 2019r. 

Rekolekcje wielkopostne (w IV tygodniu Postu) do uzgodnienia(IV tydzień 
Wielkiego Postu) 

Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r. 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum 

10, 11, 12 kwietnia 2019r. 
 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej – w klasie VIII 

15, 16, 17  kwietnia 2019r. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych     
dla uczniów szkoły podstawowej   
 

10 - 12 kwietnia 2019r. 
 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych     
dla uczniów z klas I – VIII szkoły podstawowej  i klasy  
III gimnazjum 
 

15 - 17 kwietnia 2019r. 
 

Święto Konstytucji, Flagi, UE  01-03 maja 2019 (środa, 
czwartek, piątek) 

Dzień wolny od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych   
dla przedszkola, uczniów SP i  PG, zajęcia  
opiekuńcze w przedszkolu i szkole 

02 maja 2019r. (czwartek) –  

Boże Ciało 
 

20 czerwca 2019r. 

 

Dzień Dziecka. Dzień  sportu szkolnego 
 

31.05.(piątek) lub 04.06. 
(poniedziałek) 



 

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie RP 
 

11  czerwca 2019 r. (wtorek) 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

21 czerwca 2019 roku  
 
 

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 
2019r. 

 

 

2.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pełnimy dyżury opiekuńcze):  

 02 listopada - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - zajęcia opiekuńcze, 
przedszkole wg planu, 

 10 - 12 kwietnia (środa, czwartek, piątek) – dni egzaminu gimnazjalnego - wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej – zajęcia opiekuńcze, 

przedszkole wg planu, 

  15 -17 kwietnia – dni egzaminu ósmoklasisty- wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla  uczniów z klas I – VII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, 

przedszkole wg planu, 

 02 maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - zajęcia opiekuńcze, 
przedszkole wg planu, 

 20 czerwca - Boże Ciało, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dla 
przedszkola, uczniów SP i  PG,  

 

 


