
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/11 

Zmodyfikowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

L.P   

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

 

1 września 2010 r. 
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a 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.) 

2 *Dzień Edukacji Narodowej 

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych) 
14 października 2010 r. 
(podstawa prawna: art. 74. Karty Nauczyciela) 

3 Zimowa przerwa świąteczna 

 
23 – 31 grudnia 2010 r. 
(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.) 

3a Święto Trzech Króli 

(dopisano 6 października 2010r) 
6 stycznia 2010 r. (podstawa prawna: Uchwała sejmowa w 

sprawie nowelizacji Kodeksu pracy) 

4 Koniec I semestru 28 stycznia 2011 r. 
(podstawa prawna: Statut szkoły 

5 Ferie zimowe: 

 

14 – 27 lutego 2011 r. 

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, 

Zachodniopomorskie 

(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.) 

6 *Sprawdzian przeprowadzany w 

ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej: 

 

(Dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych  

dla klas 1-5) 

5 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 9.00  
(podstawa prawna: 

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 

6a Dodatkowy termin sprawdzianu  

 
7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 9.00  
na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 

rozporządzenia  

7 Wiosenna przerwa świąteczna 21 – 26 kwietnia 2011 r. 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

8 Koniec zajęć edukacyjnych  22 czerwca 2011 
(podstawa prawna: § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 5października 2010 r. w sprawie 

zmiany organizacji roku szkolnego  

9 Dodatkowe dni wolne od zajęć 

edukacyjno-wychowawczych 

*2 maja (poniedziałek) 

*24 czerwca (piątek) 

podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

*27 stycznia (czwartek) - zabawa choinkowa 

* 1 czerwca  (środa) - Dzień Dziecka, dzień sportu 

10 Koniec roku szkolnego 2010-2011 

 
31 sierpnia 2011 r. 
(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.). 

11 Inne dodatkowe dni wolne od 

zajęć edukacyjno-

wychowawczych 
(po wcześniejszym odpracowaniu) 

12 listopada (piątek) po odpracowaniu w sobotę 6 listopada 

2010r. – za zgodą organu prowadzącego. 
(podstawa prawna: § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 5października 2010 r. w sprawie 

zmiany organizacji roku szkolnego. 
* oznaczono dni wolne od zajęć lekcyjnych na podstawie § 5. 1. pkt 1 i § 5. 2. pkt 3 Rozporządzenia MEN z 

dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych wynikają ponadto z przyjętego harmonogramu uroczystości szkolnych. 

 

Dąbrówka, dnia 19 października 2010 r. 


