
 

 

TECHNIKUM KREATYWNE 
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 r. 

 

Wydarzenie Data 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

04 września 2017 r. godzina 10.00 

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) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. 

Ferie zimowe 

15 – 28 stycznia 2018 r. 

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.) 

Wiosenna przerwa świąteczna 

29 marca – 03 kwietnia 2018 r. 

 
podstawa prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia 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.) 

Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

22 czerwca 2018 r. 

Ferie letnie 23 czerwca  – 31 sierpnia 2018 r. 

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych: 
- śródrocznych 
- końcowych  

10 stycznia 2018 r. 
18 czerwca 2018 r. 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych 
ocenach klasyfikacyjnych 
(w szczególności niedostatecznych) 
- śródrocznych  
- końcowych 

11 grudnia 2018 r. 
15 maja 2018 r. 

Rady pedagogiczne: 
- planowe, szkoleniowe  
- klasyfikacyjne 
- śródroczna (wszystkie typy szkół)  
- roczna 

14 września, 15 listopada, 15marca, 17 maja 2018 r. 
11 stycznia 2018 r. 
20 czerwca 2018 r. 

Rady Plenarne 
31 stycznia 2018 r. 
25 czerwca 2018 r. 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktycznych: 

30 kwietnia 2018 r. 
02 maja 2018 r. 
04 maja 2018 r. 



 

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami 

Termin Tematyka 

21 września 2017 roku godz.17.00 Spotkanie informacyjne 

09  listopada 2017 roku godz.17.00 Spotkanie informacyjne 

14  grudnia 2017 roku godz.17.00 
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych  
(w szczególności niedostatecznych) 

15 marca 2018 roku godz.17.00 Spotkanie informacyjne 

17 maja 2018 roku godz. 17.00 
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych 
(w szczególności niedostatecznych)  

 

 

 

Kalendarz uroczystości szkolnych na rok 2017/2018 r. 

Uroczystość Data 

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 r. 04 września 2017 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2017 r. 

Mikołajki 06 grudnia 2017 r. 

Wigilia 22 grudnia 2017 r. 

Dzień Przedsiębiorczości Termin do ustalenia 

Dni otwarte Termin do ustalenia 

Dzień sportu Termin do ustalenia 

Zakończenie roku szkolnego 2017 /2018 r. 22 czerwca 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 r. może ulec zmianie.  


