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Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął  się  4 września. 

Dlaczego rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się tak 

późno? Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeśli 1 września 

wpadał w piątek lub dzień wolny od pracy, to 

rozpoczęcie roku szkolnego musi odbyć się w pierwszy 

poniedziałek po 1 września.  

Rozpoczęcie roku w naszej szkole odbyło sie na korytarz 

o godzinę 11:00, napewno ta godzina przypadła do gustu 

uczniom jakże i nauczycielom. Po zadaniu pytania paru 

osobą uczęszczającym do technikum czy cieszą się z 

powrotu do szkoły, uczniowie nie dali precyzyjnej 

odpowiedzi i zdania były podzielone. Naszczęscie nie ma 

co sie martwić, w naszej szkole nigdy nie jest  nudno, 

nauczyciele dbają o to i organizują dużo imprez. 

 



 

14 października- w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - obchodzony jest Dzień Nauczyciela. 

Listopad-November 

To przede wszystkim dzień Wszystkich Świętych obchodzony 1 listopada. 

 

Grudzień-December 

 

Stoi pod znakiem tzw. przerwy świątecznej. Tegoroczna nie jest szczególnie długa, bo Wigilia świętowana będzie 

w niedzielę. Przerwa obejmie więc dni od 23 do 31 grudnia. 

Styczeń/ Luty- January/ February 

 

1 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy. Podobnie jak święto Trzech Króli. W 2018 obchodzone będzie 

jednak w sobotę, przez co uczniowie nie zyskają dodatkowego wolnego dnia. 

 

W styczniu wybrane województwa rozpoczynają również ferie zimowe. Tegoroczne przebiegną w poniższym 

porządku: 

• 15 - 28 stycznia 2018 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 

• 22 stycznia - 4 lutego 2018 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie 

• 29 stycznia - 11 lutego 2018 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 

• 12 - 25 lutego 2018 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 

wielkopolskie 

Kwiecień-April 

 

 

Free days in the school year: 



Nadchodzące Święta Wielkanocne obchodzone będą, co prawda, 1 i 2 

kwietnia, ale dla uczniów wiosenna przerwa świąteczna potrwa dłużej. 

Zajęcia lekcyjne nie będą się bowiem odbywać już od czwartku - 29 marca 

do do wtorku 3 kwietnia.  

Maj-May 

 

Jego nadejście oznacza początek długiego weekendu majowego. W tym roku 

dwa pierwsze dni tego miesiąca to odpowiednio wtorek i czwartek. Dla 

większości szkół 2 maja też prawdopodobnie będzie stanowił dzień wolny.  

Uczniowie młodszych roczników szkół średnich także mogą liczyć na kilka 

dodatkowych dni odpoczynku ze względu na odbywające się w tym czasie 

egzaminy maturalne. W tym roku będą mieć miejsce między 4 a 23 maja.  

 

Miesiąc zakończy święto Bożego Ciała, przypadające w 2018 roku na 

czwartek, 31 maja  

Czerwiec-June  

 

Zakończenie roku szkolnego dla większości odbędzie się 22 czerwca 2018. 

Zostanie on pożegnany wcześniej przez uczniów ostatnich klas szkół 

ponadgimnazjalnych tj. liceum, technikum oraz zasadniczych szkół 

zawodowych, których zajęcia kończą się już 27 kwietnia.  

 



•Klasa 2 C TOR na czele wychowawczyni Pani Profesor 

Agaty i Pani Pedagog Pani Róży, przygotowywują 

przedstawianie dla najmłodszych które, odbędzie się 13 

października . Spektakl  prezentuje bajkę o trzech 

misiach i złotowłosej, nie jest to jednak zwykła bajka 

ponieważ występują w niej angielskie słowa, chcemy aby 

przedszkolaki nauczyły się czegoś i każde słówko 

wypowiadane jest i przedstawiane w taki sposób alby 

maluchy bez problemu mogły zrozumieć a co lepsze 

zapamiętać je,  są to pojedyncze słowa i zarazem nie 

trudne. Juz od początku września odbywają się próby 

oraz przygotowywanie scenografii.  

 

 

 

 

 

 

 

Performance for kindergarten. 



  
Pictures from the 

show 



September 20 Students from Class 2c and from 

1a went for a 3-day trip to Szczawnica. 



They came to the top of 3 crowns. It was 

hard, but everyone was OK 







Then the trip went to the castle of Niedzica, in which 

Legenda proclaims that the spirit of the deceased wife 

appears at 23 



Od Września w Szkole jest duży zamęt jeśli o Remonty. W 

ubiegłym tygodniu zdejmowali grzejniki ,jest trochę zimniej 

ale da się jakoś przeżyć ,potem będą wymieniać okna oraz 

ocieplać szkołę .Każda klasa ma swoją stałą sale. Przeszkadza 

to uczniom ale pracę niestety skończą się w listopadzie. 
 

Renovations at the School 


