
 

KALENDARZ ORGANIZACYJNY ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, ZEBRANIA, DNI WOLNE TERMIN 

Wrzesień  
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 04.09.2017 pon. 

Witaj szkoło! – dzień integracyjny              05.09.2017 wt. 

Zebrania z rodzicami, wybory trójek klasowych, zebranie organizacyjne świetlica 07.09.2017 czw. 

Rada pedagogiczna – przedstawienie planu nadzoru i organizacji roku szkolnego 12.09.2017 wt. 

Zebranie konstytuujące Radę Rodziców 14.09.2017 czw. 

Udział klas VII akcji „Sprzątanie świata” 15.09.2017 pt. 

Apel poległych przy Pomniku Katyńskim i Dębie Pamięci 18.09.2017 pon.  

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 
09.2016 

Wyjazd kl. 3c,d do Ekoportu 26.09.2017 

Rada pedagogiczna - przedstawienie informacji po Kongresie i naradach 

dyrektorów. 
28.09.2017 czw. 

Jak pracować metodą projektu, TOC? - szkolenie w zespołach (prowadzą 

nauczyciele obeznani z tymi metodami) 
do końca 09. 2017 

Październik  
Pasowanie na Pierwszaka  - lekcje skrócone. 13.10.2017 pt 

Szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez J. Pyżalskiego 17.10.2017 wt. 

Żyj zdrowo i kolorowo (w ramach zajęć) 23.10-27.10.2017 

 „Co to jest niepodległość” zajęcia  IPN dla kl. 0-3 26.09-27.09. 2017 

Wycieczka dydaktyczna do Berlina dla klas V  10.2017 

Zdjęcia klasowe 10.2017 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych. 
10.2017 

Listopad  
Wszystkich Świętych – dzień wolny 01.11.2017 śr. 

1. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury)             02.11. 2017 czw. 

2. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury)             03.11. 2017 pt. 

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 10.11.2017 pt. 

„Euroweek”- wyjazd klas uczniów z klas Vc, VIc, VIIc   14.11-18.11.2017 

 Zebrania rodziców, konsultacje nauczycieli 16.11.2017 czw. 

20 listopad  wyjście klas I- IV i V- VII na przedstawienie do Multikina. 20.11. 2017 pon. 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 
11.2017 

 Wyjazd kl. 3b, 3d, 4b, 5b do Szwedt  na spektakl teatralny 22.11.2017 

Jak nie popadać w konflikt z uczniem i nie dać się ponieść emocjom - szkolenie 

dotyczące pracy z uczniami trudnymi. 
23.11.2017 czw. 

Dzień Pluszowego Misia 24.11.2017 

„Iskierka radości” – akcja charytatywna 11.2017 

Zbiórka elektrośmieci w szkole 11.2017 

Dni nauk ścisłych ( ramach zajęć) 11.2017 

Grudzień  
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, pomagamy innym 04-08.12.2017  

Mikołajki 06.12.2017 śr. 

Przekazanie informacji o zagrożeniach, konsultacje 07.12. 2017 czw. 

Koncert bożonarodzeniowy w Neubrandenburgu 12.2017 

Kiermasze świąteczne    18-21.12.2017 pn.-czw. 

 Wigilie klasowe 22.12.2017 pt. 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 
12.2017  

Zimowa przerwa świąteczna 23- 31.12.2017 

Styczeń  
Nowy Rok – dzień wolny 01.01.2018 

3. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury) 02.01.2018 wt. 

Wystawienie ocen 05.01. 2018 pt.  

Rada klasyfikacyjna 09.01.2018 wt. 

Zebrania rodziców – podsumowanie I semestru , jasełka kl. IV 11.01.2018 czw. 

Zabawa karnawałowa kl. 0-7 12.01.2018 pt. 



Ferie zimowe 15.01-28.01.2018 

Rada plenarna 30.01.2018 

Luty  
Dzień Babci I Dziadka  oddziały przedszkolne i kl. I 02.2017 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 

 

02.2018 

Pożegnanie z karnawałem - zabawa i dyskoteka. 9.02.2018 pt. 

Szkolenie z zakresu zastosowania nowych technologii na lekcjach 15.02.2017 czw. 

Marzec  
Zebrania z rodzicami, konsultacje nauczycieli 01.03.2018 czw. 

Powitanie wiosny. 21.03.2018 śr. 

Rekolekcje.              19.03-21.03.2018 

Dni humanistyczne – dni książki i teatru ( w ramach zajęć)                    03. 2017 

Dni otwarte szkoły 03.2018 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 
03.2018 

Zbiórka elektrośmieci w szkole 03.2018 

Wiosenna przerwa świąteczna 29.03- 03.04.2018 

Kwiecień  
IX Międzyszkolny Przegląd Zespołów Tanecznych o Puchar Koziołka Matołka 13.04.2018 pt. 

„Symbole narodowe” zajęcia IPN dla kl. 0-3 18.04-19.04.2017 

Świat wokół nas – Dzień Bratka  23.04 -27.04.2018  

Międzyszkolny konkurs Przyrodniczy 27.04.2018 pt. 

4. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury) 30.04.2018 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 04.2018 

Maj  
Święto Pracy – dzień wolny 01.05.2018 wt. 

5. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury) 02.05.2018 śr. 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – dzień wolny 03.05.2018 czw. 

6. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury) 04. 05. 2018 pt. 

Wieczornica: Dzień Flagi Państwowej i Święto Konstytucji 3 Maja 07.05.2018 pt. 

Międzyszkolny konkurs Młody Europejczyk 12.05.2018 pt 

Konsultacje nauczycieli, przekazanie informacji o zagrożeniach przedstawienia klas 

V- mitologia. 
17.05.2018 czw. 

Wyjazd  do Zalesia kl. II- III 11.05.2018, 24.05.2018, 

25.05.2018 

 Szkolny konkurs  recytatorski 05.2018 

Wyjścia klasowe wg zaproponowanego przez wychowawców i ustalonego przez 

rodziców harmonogramu wyjść klasowych 
05.2018 

Boże Ciało – dzień wolny 31.05.2018 czw. 

                                                             Czerwiec  
7. proponowany dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżury) 01.06.2018 pt. 

Dzień  Dziecka w szkole - festyn 04. 06. 2018 

Wystawienie ocen 08. 06. 2018 

Rada klasyfikacyjna 11.06.2018 pon. 

Wyjazd  do Zalesia kl. IV 12.06.2018, 13.06.2018 

Podsumowanie roku szkolnego – spotkanie z rodzicami. 

Dzień Rodziny kl. II- III 
14.06.2018 czw. 

Rada podsumowująca rok szkolny 21.06. 2018czw. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 

Ferie letnie 23.06- 31.08.2018 
 

 Uwaga :  

- kalendarz p organizacyjny szkoły może ulec modyfikacjom o czym będziemy na bieżąco informować 
 


