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Na podstawie kalendarza MEN opracowała Barbara Kajda 

 

L.p. 
Wydarzenie/Święto Data (dzień tygodnia) 

1.  

 

Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

 

3 września 2018 r. (poniedziałek) 

Podstawa prawna:  

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 160 

2.  
Rada Pedagogiczna 14 września 2018 r. (piątek) godz. 15.00 

3.  
Zebranie z Rodzicami 14 września 2018 r. (piątek) godz. 17.00 

4.  
Wszystkich Świętych 

 

1 listopada 2018 r. (czwartek) 

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

5.  
Dzień Zaduszny 

2 listopada 2018 r. (piątek) 

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

w szkole 

6.  Stulecie odzyskania 

niepodległości 

 

12 listopada 2018 r. (poniedziałek) 

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

7.  
Zebranie z Rodzicami 23 listopada 2018 r. (piątek) godz. 17.00 

8.  

Wystawienie 

przewidywanych ocen 

śródrocznych 

klasy maturalne 

4 grudnia 2018 r. (wtorek) 

9.  
Wystawienie  

ocen śródrocznych 

klasy maturalne 

11 grudnia 2018 r. (wtorek) 

10.  
Rada Pedagogiczna 14 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 15.00 

11.  
Wystawienie 

przewidywanych ocen 

śródrocznych 

21 grudnia 2018 r. (piątek) 
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L.p. 
Wydarzenie/Święto Data (dzień tygodnia) 

klasy I - III 

12.  
Zimowa przerwa 

świąteczna 

23 – 31 grudnia 2018 r. (niedziela – poniedziałek) 

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. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 

1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. poz. 1603). 

13.  Nowy Rok 
1 stycznia 2019 r. (wtorek) 

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

14.  
Wystawienie ocen 

śródrocznych 

klasy I - III 

8 stycznia 2019 r. (wtorek) 

 

15.  
Rada Pedagogiczna 11 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 15.00 

16.  

Ferie zimowe 

 

 

 

14 – 27 stycznia 2019 r. (poniedziałek – niedziela) 

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. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. poz. 1603) 

17.  
Zebranie z Rodzicami 29 marca 2019 r. (piątek) godz. 17.00 

18.  

Wystawienie 

przewidywanych ocen 

rocznych 

klasy maturalne 

8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 

19.  
Wystawienie  

ocen rocznych 

klasy maturalne 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 
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Na podstawie kalendarza MEN opracowała Barbara Kajda 

L.p. 
Wydarzenie/Święto Data (dzień tygodnia) 

20.  

 

Wiosenna przerwa 

świąteczna 

  

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. (czwartek – wtorek) 

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. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 

3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. poz. 1603). 

21.  
Rada Pedagogiczna 24 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 15.00 

22.  

Zakończenie zajęć  

w klasach (semestrach) 

programowo 

najwyższych 

w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

(IV technikum, 3 LO) 

 

26 kwietnia 2019 r. (piątek) 

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

23.  Święto Pracy 
1 maja 2019 r. (środa) 

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

24.  Dzień Flagi RP 

2 maja 2019 r. (czwartek) 

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w szkole 

25.  
Święto Konstytucji 3 

Maja 

3 maja 2019 r. (piątek) 

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

26.  

 

Pisemny egzamin 

maturalny z języka 

polskiego 

  

 

6 maja 2019 r. (poniedziałek) 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 

zm.);  



Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

w ZSRCKU w Czernichowie 

 

___________________________________________________________________ 
Strona 4 z 5 

Na podstawie kalendarza MEN opracowała Barbara Kajda 

L.p. 
Wydarzenie/Święto Data (dzień tygodnia) 

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu 

maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

27.  

 

Pisemny egzamin 

maturalny 

z matematyki 

  

 

7 maja 2019 r. (wtorek) 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 

zm.);  

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu 

maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

28.  

 

Pisemny egzamin 

maturalny z języka 

angielskiego 

  

 

8 maja 2019 r. (środa) 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 

zm.);  

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu 

maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

29.  

Egzamin 

potwierdzający 

kwalifikacje 

w zawodzie 

  

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-

formule/komunikaty-i-informacje/; 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-

formule-2/komunikaty-i-informacje/) 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 

zm.). 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
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Wydarzenie/Święto Data (dzień tygodnia) 

30.  

Wystawienie 

przewidywanych ocen 

rocznych 

klasy I - III 

5 czerwca 2019 r. (środa) 

31.  
Wystawienie  

ocen rocznych 

klasy I - III 

12 czerwca 2019 r. (środa) 

32.  
Rada Pedagogiczna 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.00 

33.  Boże Ciało 

20 czerwca 2019 r. (czwartek) 

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

 

34.  

Zakończenie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

w klasach I – III 

technikum 

  

21 czerwca 2019 r. (piątek) 

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

35.  
Ferie letnie 

  

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. (sobota – sobota) 

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. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 

pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. poz. 1603). 

 

Pozostałe uroczystości, wydarzenia, Rady Pedagogiczne (nadzwyczajne i szkoleniowe), itp. 

według odrębnych ustaleń. 


