
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

 

WRZESIEŃ 2016 

data wydarzenie uwagi 

1.09.2016r. 

(czwartek) 

Inauguracja roku szkolnego 

2016/2017 

 

17.09.2016r. 

(sobota) 

Udział w akcji Sprzątanie Świata Praca za dzień 

31.10.2016r.(poniedziałek) 

Zgoda Burmistrza Miasta 

Szczecinek 

Nieczynna stołówka i świetlica 

szkolna 

 

PAŹDZIERNIK 2016 

data wydarzenie uwagi 

13.10.2016r. Miejsko – Powiatowe obchody 

Święta Komisji Edukacji - 

Narodowej 

Reorganizacja zajęć. 

Czynna świetlica i stołówka 

szkolna. 

14.10.2016r. 

(piątek) 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Akademia 

Zajęcia opiekuńcze. 

Czynna świetlica i stołówka 

szkolna. 

27.10.2016r. 

(czwartek) 

Ślubowanie klas pierwszych Uroczystość w sali 

gimnastycznej – uczniowie klas 

pierwszych, ich wychowawcy, 

rodzice. 

Poczęstunek w klasach. 

Czynna stołówka i świetlica 

szkolna. 

31.10.2016r. 

(poniedziałek) 

Dzień wolny od zajęć od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych 

i opiekuńczych 

Odpracowany 17.09.2016r. 

(sobota)  

Nieczynna świetlica                         

i stołówka szkolna. 

 

LISTOPAD 2016 

1.11.2016 

(wtorek) 

Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny              

od zajęć 

10.11.2016 

(czwartek) 

 

 

Akademia z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości 

Organizacja pracy szkoły           

bez zmian. 

Czynna stołówka i świetlica 

szkolna. 



11.11.2016  

(piątek) 

 

Święto Niepodległości Dzień ustawowo wolny                          

od zajęć 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2016  

21.12.2016 

(środa) 

Jasełka dla dzieci i nauczycieli 

Wigilie klasowe. 

Reorganizacja zajęć. 

Skrócone lekcje. 

Czynna świetlica i stołówka 

szkolna.  

 

od 23.12.2016 

(piątek) 

do 1.01.2017 

(niedziela) 

Zimowa przerwa świąteczna Dni ustawowo wolne                                 

od zajęć. 

 

 

STYCZEŃ – LUTY  2017 

6.01.2017 

(piątek) 

Trzech Króli Dzień ustawowo wolny                      

od zajęć. 

09.02.2017 

(czwartek) 

Zabawy karnawałowe Organizacja pracy szkoły          

do ustalenia. 

Czynna świetlica i stołówka 

szkolna. 

Od 13.02.2017  

(poniedziałek) 

do 24.02.2017 

(piątek) 

Ferie zimowe Dni ustawowo wolne                     

od zajęć 

Czynna stołówka szkolna. 

1.03.2017 

(środa) 

Środa popielcowa Organizacja pracy bez zmian. 

 

MARZEC- KWIECIEŃ  2017 

3 dni (?) 

marzec/ kwiecień 

Rekolekcje- zajęcia w salach 

lekcyjnych z etyki, następnie 

wspólne wyjścia z nauczycielami 

Czynna świetlica                            

i stołówka szkolna. 



do kościoła i wspólny powrót                 

do szkoły, rozejście się dzieci     

do domu (o ile proboszcz nie 

ustali inaczej ). 

od 13.04.2017 

(czwartek)  

do 18.04.2017 

(wtorek) 

Wiosenna przerwa świąteczna Dni ustawowo wolne                                

od zajęć. 

28.04.2017 

(piątek) 

Akademia – Konstytucja 3 Maja Organizacja pracy szkoły bez 

zmian. 

Czynna świetlica i stołówka 

szkolna. 

 

MAJ 2017 

1.05.2017 

(poniedziałek) 

 Święto Pracy Dzień ustawowo wolny                

od zajęć. 

2.05.2017 

(wtorek) 

Dzień Flagi RP 

 

Dzień wolny od zajęć. 

Odpracowany 22.04.2017r. 

(sobota)  

Nieczynna świetlica                         

i stołówka szkolna. 

3.05.2017 

(środa) 

Święto Uchwalenia Konstytucji  

3 Maja 

Dzień ustawowo wolny                

od zajęć. 

29.05.2017 

(poniedziałek) 

Festiwal  talentów uczniów klas 

0-III. 

Reorganizacja  zajęć . 

Czynna stołówka i świetlica 

szkolna. 

30.05.2017 

(wtorek) 

Festiwal  talentów uczniów klas 

IV-VI. 

Reorganizacja  zajęć . 

Czynna stołówka i świetlica 

szkolna. 

 

CZERWIEC 2017 

 

1.06.2017 

(czwartek) 

Dzień Dziecka 

Dzień Sportu 

 

Reorganizacja zajęć.                   

Czynna świetlica i stołówka 

szkolna. 



15.06.2017 

(czwartek) 

Boże Ciało Dzień ustawowo wolny                

od zajęć. 

16.06.2017 

(piątek) 

Dzień po Bożym Ciele Dzień wolny od zajęć. 

Odpracowany 

10.06.2017r.(sobota) 

Nieczynna świetlica                         

i stołówka szkolna. 

23.06.2017 

(piątek) 

Zakończenie roku szkolnego  

 

 


