
 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

(uzgodniono z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców oraz Radą 
Pedagogiczną) 

 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych  
1 września 2015 roku 

(wtorek) 
 

2. Dzień Edukacji Narodowej – święto 
wszystkich pracowników oświaty 
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych) 

14 października 2015 roku 
(środa) 

 
 

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2015 roku 
 

4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych 

(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie       
z potrzebami uczniów i rodziców) 

 
 

4  stycznia 2016 roku 
(poniedziałek) 

5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych 

(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie       
z potrzebami uczniów i rodziców) 

 
 

5 stycznia 2016 roku 
(wtorek) 

6. Ferie zimowe 1 - 14 lutego  
2016 roku  

 
7. Sprawdzian przeprowadzany          

w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej dla uczniów klas VI 
(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie      

z potrzebami uczniów i rodziców) 
 

5 kwietnia 2016 roku 
(wtorek) 

 
 

 

8. Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 roku 
 
 
 



9. Egzamin przeprowadzany                
w ostatnim roku nauki                    

w gimnazjum 
(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla 

uczniów gimnazjum kl. I i II zgodnie                  
z potrzebami uczniów i rodziców) 

 

18 kwietnia 2016 roku 
(poniedziałek) 

(część humanistyczna: historia             
i wiedza o społeczeństwie,  

język polski) 
 

Uczniowie PSP – zajęcia 
edukacyjne zgodnie  z planem 

10. Egzamin przeprowadzany                
w ostatnim roku nauki                    

w gimnazjum 
(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie      

z potrzebami uczniów i rodziców) 
 

19 kwietnia 2016 roku 
(wtorek) 

(część matematyczno – przyrodnicza: 
przedmioty przyrodnicze, 

matematyka) 
 

Uczniowie PSP – zajęcia 
edukacyjne zgodnie z planem 

11. Egzamin przeprowadzany                
w ostatnim roku nauki                    

w gimnazjum 
(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie      

z potrzebami uczniów i rodziców) 

20 kwietnia 2016 roku 
(środa) 

(język obcy nowożytny: poziom 
podstawowy i rozszerzony) 

12. Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych 

(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie       
z potrzebami uczniów i rodziców) 

2 maja 2016 roku 
(poniedziałek) 

13. Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych 

(zajęcia wychowawczo – opiekuńcze zgodnie       
z potrzebami uczniów i rodziców) 

27 maja 2016 roku 
(piątek) 

13.  Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych 

 

24 czerwca 2016 roku 

14. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 
2016 roku 

 
 


