
 

     KALENDARIUM  WYDARZEŃ 

  
można je znaleźć na stronie internetowej pod adresem 

https://kspursynow.edupage.org 
   

1  I  (niedziela) Nowy Rok 
 uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

 
  2  I  (poniedziałek) pierwszy dzień zajęć w nowym roku 2023  

 
  5  I  (czwartek) 10:00 – II etap (rejonowy) kuratoryjnego 

konkursu języka angielskiego 

zakwalifikowała się: Marysia W. z kl. 8 

gratulujemy                      i życzymy dalszych sukcesów 

 
  6  I  (piątek) uroczystość Objawienia Pańskiego  
 (Trzech Króli)  
 

  8  I  (niedziela) niedziela Chrztu Pańskiego 

 
  9  I  (poniedziałek) 9:00 – II etap (rejonowy) kuratoryjnego 

konkursu geograficznego 

zakwalifikowała się: Zosia B. z kl. 8 

gratulujemy                       i życzymy dalszych sukcesów 

 

spotkanie świąteczne  
całej Wspólnoty szkolnej  

(Rodziców, Nauczycieli i Uczniów) 

JASEŁKA ze wspólnym kolędowaniem 
odbędą się w poniedziałek 9 stycznia  

początek o godz. 17:30 (w świetlicy) 
 

 
10  I  (wtorek) 9:00 – II etap (rejonowy) kuratoryjnego 

konkursu matematycznego 

zakwalifikowali się:  Staś S. z kl. 8,  

Nina P. z kl. 7,  Grześ K. z kl. 8, 

gratulujemy                       i życzymy dalszych sukcesów 

https://kspursynow.edupage.org/


 

11  I  (środa) 9:00 – II etap (rejonowy) kuratoryjnego 
konkursu historycznego 

zakwalifikował się: Michał D. z kl. 8 

gratulujemy                      i życzymy dalszych sukcesów 

 
13  I  (piątek) 9:00 – II etap (rejonowy) kuratoryjnego 

konkursu polonistycznego 

zakwalifikowała się: Kasia H-Sz. z kl. 8 

gratulujemy                      i życzymy dalszych sukcesów 

  
 11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 

po etapie rejonowym kuratoryjnego konkursu 
języka angielskiego 

 
14  I  (sobota) 15:00 – spotkanie przygotowujące 

do Pierwszej Komunii Świętej  
 dla uczniów klasy II oraz ich rodziców 

 
16  I  (poniedziałek) 11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 

po etapie rejonowym kuratoryjnego konkursu 
geograficznego 

 
17  I  (wtorek) termin wystawienia ocen półrocznych 
   

  11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 
po etapie rejonowym kuratoryjnego konkursu 
matematycznego 

 
18  I  (środa) II etap (rejonowy) kuratoryjnego 

konkursu informatycznego LOGIA 
organizowany przez OEIiZK  

zakwalifikował się: Staś S. z kl. 8 

gratulujemy                      i życzymy dalszych sukcesów 

 
  11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 

po etapie rejonowym kuratoryjnego konkursu 
historycznego 

 
 
 



 
20  I  (piątek) 11:00 – termin ogłoszenia wyników uczniów 

po etapie rejonowym kuratoryjnego konkursu 
polonistycznego 

 
21  I  (sobota) Dzień Babci 

22  I  (niedziela) Dzień Dziadka 

 
23  I  (poniedziałek) rozpoczęcie II półrocza 

 8:30 – Msza św. „szkolna” z okazji 
✓ Dnia Babci i Dnia Dziadka 
✓ rozpoczęcia II półrocza 
✓ 6. rocznicy śmierci Helenki Kmieć 

obowiązuje strój galowy 

serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków 
po Mszy św. zapraszamy Babcie i Dziadków  
/oraz uczniów kl. O-III/ na krótką część artystyczną 
(w kościele)  przygotowaną dla dostojnych Gości 
przez najmłodszych uczniów 

  18:00 – semestralne zebranie z Rodzicami 

 
24  I  (wtorek) „Helenka poszła do nieba” 
   6. rocznica śmierci Helenki Kmieć 
  (9.02.1991 r. Kraków – 24.01.2017 Cochabamba, Boliwia) 

 
25  I  (środa) * 9:00 – 11:00 – zabawa karnawałowa 

dla uczniów kl. O–I 

 * 16:30 – 18:30 – zabawa karnawałowa 
dla uczniów kl. IV–VI  

 
26  I  (czwartek) * 9:00 – 11:00 – zabawa karnawałowa 

dla uczniów kl. II-III 
 

* 17:30 – 19:30 – spotkanie karnawałowe 
dla uczniów kl. VII–VIII  

 


