
ZARZĄDZENIE NR 6/2017 

z dnia 11 września 2017r. 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Środzie Wielkopolskiej 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18 

 

Na podstawie: § 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz § 5  ust.2   rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 

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

szkolnego 2017/2018 poniższe zmiany: 

 

§1. 

Z dniem 11 września 2017 roku wprowadzam do kalendarza roku szkolnego 2017/18 dodatkowe 

dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

1. 30 kwietnia 2018 - – zajęcia wychowawczo –opiekuńcze dla uczniów, którzy wyrażą wolę 

przyjścia do szkoły. Praktyczna nauka zawodu w klasach branżowej szkoły I stopnia. 

2. 2 maja 2018 – zajęcia wychowawczo –opiekuńcze dla uczniów, którzy wyrażą wolę 

przyjścia do szkoły, „bieg z flagą”. Praktyczna nauka zawodu w klasach branżowej szkoły I 

stopnia. 

3. 4 maja 2018 –pisemna matura z języka polskiego. Praktyczna nauka zawodu w klasach 

branżowej szkoły I stopnia. 

4. 7 maja 2018 –pisemna matura z matematyki. Praktyczna nauka zawodu w klasach branżowej 

szkoły I stopnia. 

5. 8 maja 2018 –pisemna matura z języka angielskiego. Praktyczna nauka zawodu w klasach 

branżowej szkoły I stopnia. 

6. 1 czerwca 2018 – Dzień Dziecka, zajęcia wychowawczo –opiekuńcze dla uczniów, którzy 

wyrażą wolę przyjścia do szkoły, praktyczna nauka zawodu w klasach branżowej szkoły I 

stopnia. 

7. 19  czerwca 2018 –pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

8. 21 czerwca 2018 –Światowy Dzień Deskorolki. 

 

 

 



§2. 

Wymienione dni zostały uzgodnione z Radą Pedagogiczną CKZiU w Środzie Wielkopolskiej, Radą 

Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim naszej szkoły. 

 

§3. 

W dni, o których mowa prowadzone będą zajęcia wychowawczo –opiekuńcze dla uczniów, którzy 

przyjdą do szkoły, odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu, egzaminy maturalne i zawodowe, 

wycieczki klasowe. O zakresie i planach prowadzonych zajęć uczniowie będą poinformowani przez 

wychowawców lub prowadzących zajęcia nauczycieli. 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2017r. 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


