
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 

 

Uroczystości i imprezy szkolne będą ustalane na bieżąco – informację (w szczególności o obowiązku stroju 

galowego) będą przekazywać wychowawcy klas. 

Podczas wskazanych dni wolnych od zajęć edukacyjnych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

na świetlicy dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę do wychowawcy klasy. 
 

Wrzesień 

03.09 (pon.) Rozpoczęcie roku szkolnego. 

11.09 (wtorek) Zebranie z rodzicami. 

Październik 

14.10 (niedziela) Dzień Edukacji Narodowej 

16.10 (wtorek) 
Dzień otwarty dla rodziców. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Listopad 

01.11 (czwartek) Święto Wszystkich Świętych. 

02.11 (piątek) Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 

11.11 (niedziela) Narodowe Święto Niepodległości. 

Grudzień 

4.12 (wtorek) Zebrania z rodzicami. Kiermasz świąteczny. 

22.12 – 31.12 

sobota / pon. 

Zimowa przerwa świąteczna. 

 

Styczeń 

01.01 (wtorek) Nowy Rok – dzień wolny od pracy. 

06.01 (niedziela) Święto Trzech Króli. 

12.01 (sobota) 
Opłatkowe Spotkanie Seniorów (do uzgodnienia z innymi wydarzeniami w 

gminie) 

12 – 27.01  Ferie Zimowe 

29.01 (wtorek) 
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  Zakończenie I okresu roku 

szkolnego. 

29.01 (wtorek) Zebranie dla rodziców. 

Luty 

Marzec 

05.03 (wtorek) 
Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców przyszłych klas pierwszych oraz 

oddziału przedszkolnego. 

12.03 (wtorek) Dzień otwarty dla rodziców. 

Kwiecień 

10-12.04 

Egzamin Gimnazjalny 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla pozostałych uczniów szkoły 

podstawowej. 

15-17.04 

Egzamin Ósmoklasisty. 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII szkoły 

podstawowej oraz klas III Gimnazjum. 

18-23.04 Wiosenna przerwa świąteczna. 

Maj 

01.05 (środa) 1 maja – dzień wolny od pracy. 

02.05 (czwartek) Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 

03.05 (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy. 

Czerwiec 

01.06 (sobota) VI Piknik Rodzinny – propozycja zależna od innych wydarzeń w Gminie. 

04.06 (wtorek) Zebrania z rodzicami – informacja o ocenach przewidywanych. 

13.06 (wtorek) Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

17-19.06 Dni Patrona. 

20.06 (czwartek) Boże Ciało – dzień wolny od pracy. 

21.06 (piątek) Zakończenie roku szkolnego. 
 

Dyżury dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczycieli, pedagoga, psychologa będą zamieszczone na stronie 

internetowej Szkoły: http://spmogilany.edupage.org 
 

http://spmogilany.edupage.org/

