
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm) .) 

oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

Początek roku szkolnego 3 września 2018 r. (poniedziałek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 (sobota) 

 
 
Ferie zimowe 

 
14-27 stycznia 2019 r.  
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
małopolskie, świętokrzyskie,  wielkopolskie 
 

Rekolekcje wielkopostne  

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. 
 

Egzamin gimnazjalny  10,11,12.04.2019 

Egzamin ósmoklasisty 15,16,17.04.2019 

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r. 

Wakacje 22  czerwca - 31 sierpnia 2019 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 10,11,12,04.2019 dla ucz. SP 

15,16,17.04.2019 dla ucz. klI-VII i III gim. 

02.11.2018 

02.05.2019 

Spotkania z rodzicami 
 
Wybory do rady rodziców 
 

12.09.2018 

  
Wybory do rady rodziców w przedszkolu  
Pierwsze środy miesiąca 3.10.2018 

07.11.2018 
02.01.2019 
06.02.2019 
06.03.2019 

Dni otwarte w przedszkolu 
 

 

Zebrania z rodzicami przed klasyfikacją 
śródroczną i roczna 

12.12.2018 
14.05.2019 

Zebrania rodziców klas VIII i III gimnazjum przed 
egzaminem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 – 
propozycja 
 
 
Data 

Dzień tygodnia Święto – dzień 
ustawowo wolny od 
pracy 

Propozycja dnia wolnego w 
szkole od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych 

14 października 2018 r. niedziela DEN - na podstawie 
art. 74 KN dzień wolny 
od zajęć lekcyjnych  

 
-------------------- 

1 listopada 2018 r. czwartek  Wszystkich Świętych 2 listopada (piątek) - dzień wolny 
dla uczniów  - Dzień Zaduszny 
 

11 listopada 2018 r. niedziela Narodowe Święto 
Niepodległości 

 
-------------------- 

6 stycznia 2019r. niedziela 
 

Święto Trzech Króli -------------------- 

1 maja 2019 r. środa 1 Maja – Święto Pracy 

2 maja (czwartek)  - dzień wolny 
dla uczniów      

3 maja 2019 r.  piątek Święto Konstytucji 3 
Maja 

-------------------- 

20 czerwca 2019 r. czwartek Boże Ciało 21 czerwca 2019 r. (piątek) – 
zakończenie roku  szkolnego 

 


