
 
 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni 

4 września 
2017 r. 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2017/2018 - 
podstawa prawna: § 2 ust. 1 
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 przepisy wydane na 
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego - 
spotkanie w klasach 

Ewa Mauer, Katarzyna 
Sieniawska, Agata 
Kiełkowicz, wychowawcy 
klas, Agnieszka Otręba 

4-8 Wrzesień 
2017 r. 

Tydzień integracji 
Chodzę do szkoły dobrego 
wychowania / Poznajemy 
szkolne zasady/ /Święto 
Patrona Szkoły 
 

Zabawy, gry integracyjne, 
Quizy Kahoot, Poznajemy 
patrona, zdobimy klasy, 
wycieczka do 
nadleśnictwa Goszcza 

Dyrektor, Anna 
Turalińska, Dagmara 
Kosek 
 

15 września Sprzątanie świata  
Anna Turalińska, 
Dagmara Kosek 

26 września 
2017 r. 

Międzynarodowy Dzień 
Języków Obcych  

Łukasz Brzeziński, Ewa 
Mauer 

Wrzesień 2017 
r. 

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego oraz wybór 
opiekunów samorządu 

Wybory przeprowadzone 
zgodnie z regulaminem 
Samorządu 
Uczniowskiego 

Dyrektor, Wychowacy 
klas, Nauczyciele 

29 września 
2017 r. Dzień Chłopaka  

Wychowawcy klas, 
uczennice 

Wrzesień 2017  

Pożegnanie lata - powitanie 
jesieni, Jedzmy zdrowo 
przez cały rok - promocja 
zdrowego żywienia 

akcja informacyjna, 
spotkanie z dietetykiem 
dziecięcym - "Jedz 
zdrowo" 

Wychowawcy klas, 
Katarzyna Sieniawska, 
Catering szkolny 

Wrzesień 2017  Małopolska Noc Naukowców wyjścia 
Wychowawcy klas, 
nauczyciele 



13 
października 
2017 r. 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW 
KLAS PIERWSZYCH Dzień 
KEN 

Dzień Da Vinci - święto 
kreatywności i zabawy  

16-20 
Października 
2017 r. Bajki ozobotów warsztaty 

Ewa Mauer, Agata 
Kiełkowicz, Sabina Feluś 

20 
Października 
2017 r. Turniej ozobotów Finał turnieju 

Ewa Mauer, Agata 
Kiełkowicz, Sabina Feluś 

24 
października 
2017 r. 

Międzynarodowy Dzień 
Origami 

Prace z papieru - 
wystawa 

Sabina Feluś, nauczyciel 
plastyki, wychowawcy 
klas 

30-31 
października 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych   

10 listopada 
2017 r. 

11 listopada - Święto 
Odzyskania Niepodległości.  

Ewa Mauer, Anna 
Turalińska, Anna Wilk 

16 listopada 
2017 r. 

Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji 

Szkolny dzień 
wielokulturowy, gość Da 
Vinci - Brian Scott  

Listopad 2017 r Grydaktyka Turniej Gier warsztaty 
Sabina Feluś, Ewa 
Mauer, Agata Kiełkowicz 

Listopad 2017 r Grydaktyka Turniej Gier 
finał - Zakład Technologii 
Gier UJ 

Ewa Mauer, Agata 
Kiełkowicz, Sabina Feluś 

24 listopada 
2017 r. Dzień Pluszowego Misia Konkurs 

Anna Turalińska, 
Dagmara Kosek 

29 listopada 
2017 r. Andrzejki Zabawa taneczna Anna Turalińska 

6 grudnia 2017  Św. Mikołaj  

Ksiądz Katecheta, Anna 
Turalińska, Dagmara 
Kosek, Rada Rodziców 

Grudzień 2017 

Akcja charytatywna na rzecz 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt 

Akcja charytatywna w 
klasach  

22 grudnia 
2017 Wigilia szkolna 

spotkanie przy wigilijnym 
stole społeczności 
szkolnej 

Ksiądz Katecheta, Ewa 
Mauer, Agata 
Kiełkowicz, wychowawcy 
klas 

23 - 31 grudnia 
2017 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 
- podstawa prawna:§ 3 ust. 
1 pkt 1 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.) 

22 stycznia 
2018 r. Święto Babci i Dziadka  

Anna Turalińska, 
Dagmara Kosek 

31 stycznia 
2018 

Koniec I półrocza  
Rada klasyfikacyjna   

Luty 2018 r. Bal karnawałowy zabawa taneczna 
Anna Turalińska, Konrad 
Kaczmarczyk 

12 - 25 lutego 
2018 r. 

Ferie zimowe - podstawa 
prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 
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.) 

Ferie dobrze 
zaprogramowane - wyjazd 

Agata Kiełkowicz, 
Konrad Kaczmarczyk, 
Ewa Mauer 

Luty 2018 r. 
Dzień Bezpiecznego 
Internetu/Cyberbezpieczni 

Akcja informacyjna: 
Prezentacje/fimy - Quiz 
Kahoot 

Sabina Feluś, Katarzyna 
Sieniawska 

8 marca 2018 
r. Dzień Kobiet  

Wychowawcy klas, 
uczniowie 

Marzec 2018 r. Szkolny piknik naukowy  Nauczyciele 

Marzec 2018 r. Rekolekcje  

Ksiądz Katecheta, Ewa 
Mauer, Wychowawcy 
klas 

Marzec 2018 r. 
Pożegnanie zimy - powitanie 
wiosny zakładamy ogródek 

Dagmara Kosek, Ewa 
Mauer 

28 marca 2018 
r. Jajeczko wielkanocne 

spotkanie przy 
świątecznym stole 
społeczności szkolnej, 
życzenia 

Ksiądz Katecheta, Ewa 
Mauer, Wychowawcy 
klas 

29 marca – 3 
kwietnia 2018 
r. 

Wiosenna przerwa 
świąteczna - podstawa 
prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 
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.)   

Kwiecień 2018 
r. Każdy ma talent 

Prezentacja telentów 
uczniowskich Wychowawcy klas 

20 kwietnia 
2018 r. Dzień Ziemi konkurs ekologiczny Dagmara Kosek 



Kwiecień 2018 
r. 

Międzynarodowy Dzień 
Książki 

maraton 
czytelnicy/konkurs na 
bajkę 

Ewa Mauer, Anna 
Turalińska 

30 kwietnia 
2018 r. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 
-wychowawczych   

2 maja 2018 r. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 
-wychowawczych   

4 maja 2018 r. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 
-wychowawczych   

maj 2018 r. Majówka Da Vinci piknik szkolny 
Ewa Mauer, 
wychowawcy klas 

maj 2018 r. 
Święto Konstytucji 3 maja 
1791 r. 

Drama - uczniowie kl. 4 
szkolne śpiewanie pieśni 
patriotycznych? 

Ewa Mauer, Anna Wilk, 
Agnieszka Otręba 

maj 2018 r. 
Małopolski Festiwal 
Programowania konkursy/warsztaty 

Agata Kielkowicz, Ewa 
Mauer, Sabina Feluś 

1 czerwca 
2018 r. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 
-wychowawczych   

4 czerwca 
2018 r. Dzień Dziecka Piknik rodzinny 

Ewa Mauer we 
współpracy z MDK Fort 
49 

13 czerwca 
2018 Rada klasyfikacyjna   

22 czerwca 
2018 r. 

Uroczyste Zakończenie 
Roku Szkolnego 2017/2018  

Dagmara Kosek, Anna 
Turalińska, Ewa Mauer 

23 czerwca-31 
sierpnia 2018 r. 

Ferie letnie - podstawa 
prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 
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.) 

Wakacje dobrze 
zaprogramowane 

Agata Kielkowicz, 
Konrad Kaczmarczyk, 
Ewa Mauer  

 
 
  


