
Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej 
 
 

DATA WYDARZENIE 

 
                                         WRZESIEŃ 
 
1 września (wtorek) rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Msza św. 

 
9 września (środa) zebrania z rodzicami 

17 września (czwartek) rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę – apel 
 

18 września (piątek) imieniny księdza Arcybiskupa - Msza św. w katedrze 
 

 
                                     PAŹDZIERNIK 

 
14 października (środa) pasowanie uczniów klas 1 PSSP 

14 października (środa) 
 

Dzień Edukacji Narodowej (apel, Msza św.) 

27 października (wtorek) konsultacje z rodzicami  

30 października (piątek) 
 

wprowadzenie w Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (modlitwy) 
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                                           LISTOPAD 
 
 9 – 10 – 11 listopada dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

 
12 listopada (czwartek) 
 

modlitwy w intencji Ojczyzny - Święto Niepodległości 

12  listopada (czwartek) wieczór patriotyczny 
 

 
                                         GRUDZIEŃ 
 
2 grudnia (środa) rozpoczęcie Adwentu - Msza Święta  

 
8 grudnia (wtorek) Niepokalane Poczęcie Marii Panny  - modlitwy 

 
11 grudnia (piątek) wspomnienie rocznicy stanu wojennego – apel 

 
 
15 grudnia (wtorek) 

konsultacje z rodzicami; termin poinformowania o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych 
oraz ocenie zachowania (zebrania z rodzicami od kl. 4) 
 

18 grudnia (piątek) rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (apel/modlitwy) 
 

 
22 grudnia (wtorek) 

Msza Św. – godz. 9:00; wigilie klasowe;  
(w tym dniu nie działa świetlica szkolna) 
 

 
23 grudnia -  6 stycznia 

 
- zimowa przerwa świąteczna 
dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
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                                            STYCZEŃ 
 
6 stycznia (środa) Orszak Trzech Króli  

 
 kolędowanie u Ks. Arcybiskupa 

 
12 stycznia (wtorek) imieniny ks. dyr. Arkadiusza Szymczaka + wieczór kolęd 

13 stycznia (środa) spotkania z rodzicami uczniów klas  1-3 PSSP 
 

15 stycznia (piątek) zakończenie I półrocza 
 

18 - 31 stycznia ferie zimowe 
 

 
                                               LUTY 

 
1 lutego (poniedziałek) wspomnienie św. Jana Bosko - Msza Św. 

 
15 – 19 lutego 
        (trzy dni w tygodniu) 

rekolekcje wielkopostne PSSP 
 

                                             
                                            MARZEC 
 
 
24 – 29 marca  
 

 
wiosenna przerwa świąteczna -  dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
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                                          KWIECIEŃ 
 
5 kwietnia (wtorek) 
 

sprawdzian szóstoklasisty 
 

dzień wolny dla PSSP 

14 kwietnia (czwartek) obchody rocznicy Chrztu Polski - apel 
 

29 kwietnia piątek Święto Pracy/Dzień Flagi/Święto Konstytucji 3 Maja (apel) 
 

 
                                                    MAJ 
 
2 maja (poniedziałek)  dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

 
24 maja (wtorek) termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie 

zachowania   
24 maja (wtorek) Matki Boskiej Wspomożycielki – modlitwy 

  
26 maja (czwartek) Boże Ciało 

 
27 maja (piątek) dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

 
30 maja (poniedziałek) Dzień Sportu dla uczniów klas 1-3 PSSP  

 
 

                                          CZERWIEC 
 
1 czerwca (środa) Dzień Dziecka 

3 czerwca (piątek) konkurs – Złota Igła Salezjańska 
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10 czerwca (piątek) 

 
Dzień Patronów Szkoły - wspomnienie w modlitwie 
 

10 -lecie Szkół Salezjańskich w Poznaniu 

16 czerwca (czwartek) rocznica śmierci Macieja Frankiewicza 

22 czerwca (środa) Dzień Sportu 4-6 PSSP 

22 czerwca (środa) uroczystość zakończenia klasy szóstej – godz. 15:30 

23 czerwca (czwartek) Dzień Matematyki 

24 czerwca  (piątek) zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 

25 czerwca -  31 sierpnia  ferie letnie 
 

 


