
Kalendarz roku szkolnego 2017/18 
Plan pracy szkoły 
 

04.09. 2017r. - godz. 8.00  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ; 
               9.30 – Msza św.  

14.09. 2017 – rada pedagogiczna 

15.09.2017 r. - spotkanie dyrekcji i wychowawców z Rodzicami – godz.16.30 

24.09. 2017r – pielgrzymka do Sulisławic 

15.09.2017 r. – udział w Akcji „Sprzątanie Świata  

październik – Różaniec 

01.10.2017r. – Strefa Aniołów  

04.10.2017r. - Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II – Częstochowa 

(Msza św.) 

10.10.2017r. – Misje św.  

                    g. 9.20 – nauka misyjna w szkole klasy I-IV 
                    g. 10.10 – nauka misyjna -  klasy V-VII 

08.10.2017r. - Dzień Papieski 

13.10.2017r.  - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

19.10.2017 r. –konsultacje z nauczycielami- godzina 17.30 – 18.30 

23.10. 2017r. – Dzień Patrona – uroczystość szkolna –Ślubowanie klas 

pierwszych  

24.10. 2017 r. – Bal  Świętych 

26.10.2017r. – Szkoleniowa rada pedagogiczna –g.15.30 

01.11. 2017 r. - Wszystkich świętych 

02.11. 2017 r. – Dzień Zaduszny -dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

10.11.2015 r.–Ognisko Patriotyzmu,  



11.11.2017 r. -Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości  

14.11.2017r. - Uroczystość szkolna z okazji Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości  - koncert 

21.11.2017 r. - spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania  

i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi na semestr pierwszy 

– obowiązkowe zebrania klasowe – godzina  16.30 

grudzień - Adwent 

14.12. 2017r.– projekty ocen za I semestr roku szkolnego, informacja o 

zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na semestr pierwszy  

–konsultacje z nauczycielami- godzina 17.30 – 18.30. 

22.12. 2016 r.– dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Wigilia szkolna. 

23.12.2017 r. - 01.01.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna 

06.01.2018r. - Orszak Trzech Króli 

19.01.2018r. –wystawienie ocen za I semestr  

22.01.2018r. posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja semestralna) 

godz.15.30 

23.01, 24.01.2018 r - zabawa Choinkowa 

25.01.2017 r. - spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania  

i podsumowujące I półrocze roku szkolnego 

I/II 2017 r. – Biała Szkoła w Tyliczu dla uczniów naszej szkoły 

29.01. - 10.02.2018 r. – ferie zimowe 

12.02.2017 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę  
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Ustalenie kalendarza. 

13.02.2018r. - środa Popielcowa,  

01.03.2018r. -  Dzień Żołnierzy Wyklętych 

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 



- Piątkowa Droga Krzyżowa 

29.03. - 03.04.2018 r.– wiosenna przerwa świąteczna( 04.04 rozpoczynają się zajęcia) 

Święta Wielkanocne – Triduum , Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Poniedziałek 

Wielkanocny 

14.03.2018 r. - spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania 

uczniów, informacja o ocenach i problemach wych. 

marzec-kwiecień 2018 r.- posiedzenie Rady Pedagogicznej 

10.04.2018r - Katyń i Smoleńsk, apel 

18.04.2018r. –Konsultacje z  nauczycielami, godz. 16.30 – 17.30 

2.05 2018r. -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

3.05 2018r. – Uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 maja  

16.05.2018 r. -  informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów, zagrożeniach 

ocenami niedostatecznymi na drugi semestr, godzina 16.30 

05/06 2018 r. – Marsz dla Życia i Rodziny 

26.05.2018 r –Szkolny Dzień Rodziny 

31.05. 2018 r. – Boże Ciało. 

01. 06 .2018r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

15.06.2018r. - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych we wszystkich klasach 

18.06.2018 r. - posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - godzina 15.30 

20. 06. 2017 r.– II Rocznica śmierci Ks. Michała 

21.06.2017r.- – Msza Św. na zakończenie roku, szkolnego dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych  

22.06.2018r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017: 

- o godzinie 9.00 – rozdanie świadectw szkolnych 

26.06.2018 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę  

w roku szkolnym 2017 / 2018 – godzina 10.00 
 


