
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

 

L.p. Data Wydarzenie 

1. 04 września 2017 r. 

(poniedziałek) 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2017/2018 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

2. 14 października 2017 r. (sobota) Dzień Edukacji Narodowej 

3. 01 listopada 2017 r. (środa) Wszystkich Świętych 

4. 11 listopada 2017 r. (sobota) Dzień Odzyskania Niepodległości 

5. Od 23 grudnia 2017 r. (sobota) 

do 31 grudnia 2017 r. 

(niedziela) 

Zimowa przerwa świąteczna 

6. 06 stycznia 2018 r. (sobota) Święto Trzech Króli 

7. Od 29 stycznia 2018 r. do 11 

lutego 2018 r. 

Ferie Zimowe 

8. Od 29 marca 2018 r. do 03 

kwietnia 2018 r. 

Wiosenna Przerwa Świąteczna 

9. 25 kwietnia 2017 r. (środa) Wewnętrzny Sprawdzian 

Szóstoklasisty 

10. Od 18 kwietnia 2018 r. (środa) 

do 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 

Egzamin Gimnazjalny Klas Trzecich 

wg harmonogramu CKE 

11. 01 maja 2018 r. (wtorek) Święto Pracy 

12. 02 maja 2018 r. (środa) Dzień Flagi 

13. 03 maja 2018 r. (czwartek) Święto Konstytucji 3 maja 

14. 17 maja 2018 (czwartek) Dzień projektów edukacyjnych 

15. 31 maja 2018 r. (czwartek) Boże Ciało 

16. 22 czerwca 2018 r. (piątek) Uroczyste Zakończenie roku 

szkolnego 2017/2018 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. § 5.1 

Dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a 

w przypadku szkół lub placówek, w których rada szkoły nie została powołana, 

rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod 

uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym 

roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, w wymiarze dla: 

1) szkół podstawowych…. – do 6 dni 

2) gimnazjów- do 8 dni 



Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku 

szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

 

Szkoła Podstawowa i klasy gimnazjalne: 

02 listopada 2017 r. (czwartek) 

20 kwietnia 2018 r. (piątek) 

30 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) 

02 maja 2018 r. (środa) 

04 maja 2018 r. (piątek) 

01 czerwca 2018 r. (piątek) 

 

Dodatkowo klasy gimnazjalne: 

17 maja 2018 r. (czwartek) 

 


