
Katolicka Szkoła Podstawowa 

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM    WWYYDDAARRZZEEŃŃ  
MMAARRZZEECC    22001199  

można je znaleźć na stronie internetowej pod adresem    
https://kspursynow.edupage.org 

UWAGA!  w styczniu br. uległ zmianie ADRES strony internetowej szkoły! 

 
 
 
   1  III  (piątek)  *  Pierwszy Piątek Miesiąca 

7:30 – Msza św. parafialna z udziałem 
 naszej Wspólnoty szkolnej 

 
  *  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
      Wyklętych 

   8:30 – spotkanie dla uczniów kl. VI–VIII (w świetlicy) 

   9:20 – spotkanie dla uczniów kl. I–III (w świetlicy) 

 10:20 – spotkanie dla uczniów kl. IV–V (w świetlicy) 

obowiązuje szkolny strój galowy 
 
 * termin ogłoszenia wyników uczniów 

po II etapie (rejonowym) kuratoryjnego konkursu 
tematycznego „Jan Paweł II – papież wolności” 

 
  4  III  (poniedz.) 18:00 – „dzień otwarty” – spotkanie  Rodziców 

z Nauczycielami 

 
  5  III  (wtorek) 11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 

po III etapie (wojewódzkim) kuratoryjnego 
konkursu matematycznego 

 
  6  III  (środa) Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu  

800 – Msza św. parafialna z udziałem 

 naszej Wspólnoty szkolnej 

obowiązuje szkolny strój galowy 

https://kspursynow.edupage.org/


  8  III  (piątek) Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 
10  III  (niedziela) I. niedziela Wielkiego Postu 

 
12  III  (wtorek) 11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 

po III etapie (wojewódzkim) kuratoryjnego 
konkursu polonistycznego 

 
 od godz. 11:00 – informacje o wynikach 

rekrutacji na rok sz. 2019/2020 

 
13  III  (środa) Święto Papieskie – 6. rocznica wyboru 

papieża Franciszka na stolicę św. Piotra 

 
18 – 19  III  (pon-wt) szkolne rekolekcje wielkopostne 
 dla uczniów kl.  III – V  w Popowie 

 
20 – 22  III  (śr-pt) szkolne rekolekcje wielkopostne 
 dla uczniów kl.  VI – VIII  w Popowie 

 
20  III  (środa) Olimpus – olimpiada przedmiotowa 

z języka angielskiego 

 
do 20  III  (środa) wpłata wpisowego przez Rodziców kandydatów 

przyjętych do szkoły na rok szk. 2019/2020 

 
21  III  (czwartek) Międzynarodowy Konkurs 

„Kangur Matematyczny” 

 
22  III  (piątek) Olimpus – olimpiada przedmiotowa z przyrody 

 
25  III  (poniedz.) uroczystość Zwiastowania Pańskiego  

 Dzień Świętości Życia 

 
26  III  (wtorek) 11:00 – ogłoszenie listy laureatów i finalistów 

kuratoryjnego konkursu matematycznego 
 



12:00 – III etap (wojewódzki) kuratoryjnego 
konkursu tematycznego „Jan Paweł II – papież 
wolności” 

 
28  III  (czwartek) szkolne rekolekcje wielkopostne  
 dla uczniów kl. O – II  (w szkole) 

dla ucz. kl. 0-II:      obowiązuje szkolny strój galowy 
 
30–31 marca   rodzinny – weekendowy – wielkopostny  
 (sob-ndz) wyjazd do Żdżar 

 
30/31 marca (sob/ndz)  przejście na czas letni  

 

 


