
 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

 
NK rroczóste rozpoczęcie roku szkolnego  4 września OMN7 
OK ppotkanie z rodzicami uczniów wszóstkich klas  OM września OMN7 

PK Święto homisji bdukacji karodowej 
rroczóste ślubowanie uczniów klas pierwszóch   NO października OMN7 

4K honsultacje z rodzicami uczniów wszóstkich klas  NU października OMN7 
 

RK Święto ldzóskania kiepodległości NM listopada OMN7 
SK ppotkanie wóchowawców z rodzicami uczniów klas f I ff i fff  OU listopada OMN7 
7K tóstawianie planowanóch ocen w klasach fI ffI fff 4 grudnia  OMN7 
UK honsultacje z rodzicami uczniów wszóstkich klas R grudnia OMN7 
9K tigilia pzkolna OO grudnia OMN7 
NMK wimowa przerwa świąteczna  OP-PN grudnia OMN7 
NNK tóstawianie ocen śródrocznóch w klasach fI ffI fff   R stócznia  OMNU 

NOK hlasófikacójna oada medagogiczna klas fI ffI fff 
 NM stócznia  OMNU 

NPK ppotkanie wóchowawców z rodzicami uczniów klas f I ff i fff  
honsultacje z rodzicami uczniów wszóstkich klas NN stócznia  OMNU 

N4K cerie zimowe NR-OU stócznia OMNU 
NRK honsultacje z rodzicami uczniów klas f I ff i fff ON lutego  OMNU 
NSK karodowó azień mamięci „Żołnierzó tóklętóch” O  marca OMNU 
N7K tóstawianie planowanóch ocen w klasach fff N9  marca OMNU 

NUK ppotkanie z rodzicami uczniów klas fI ff i  fff   
honsultacje z rodzicami uczniów wszóstkich klas ON marca OMNU 

N9K tiosenna przerwa świąteczna O9 marca – P kwietnia OMNU 
OMK honsultacje z rodzicami uczniów klas f I ff i fff NU kwietnia OMNU 
ONK tóstawianie ocen w klasach fff  OM kwietnia OMNU 
OOK hlasófikacójna oada medagogiczna klas fff  OP kwietnia OMNU 
OPK rroczóste zakończenie roku szkolnego w klasach fff  O7  kwietnia OMNU 
O4K tóstawianie planowanóch ocen w klasach f i ff NS maja  OMNU 

ORK ppotkanie z rodzicami uczniów klas f i ff  
honsultacje z rodzicami uczniów klas f i ff OP  maja OMNU 

OSK tóstawianie ocen w klasach f i ff  NR czerwca OMNU 
O7K hlasófikacójna oada medagogiczna  NU czerwca OMNU 
OUK wakończenie rocznóch zajęć dódaktócznóch  OO czerwca OMNU 

O9K cerie letnie  OO czerwca – PN sierpnia 
OMNU 

 

        
aodatkowe dni  wolne W MOKMRKOMNUrKI M4KMRKOMNUrKI M7KMRKOMN7r E uczniowie klas drugich uczestniczą 
w obowiązkowej diagnozieFKI MUKMRKOMNUrK E uczniowie klas drugich uczestniczą w obowiązkowej 
diagnozieF I MNKMSKOMNU rKI 
 
oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej z dnia NN sierpnia OMN7 rK w sprawie organizacji roku 
szkolnego EazKrK z OMN7 rK pozK NSMPFK 


