ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
WYDARZENIE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1. Spotkanie Rodziców uczniów klas I – III

17.09.2019 r.
wtorek
godz. 17:00

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

2. Śródokresowe zebrania z Rodzicami
Drzwi Otwarte – spotkania z Wychowawcami,
dyżury wszystkich nauczycieli we wskazanych
gabinetach

14.11.2019 r.
czwartek
godz. 17:00

3. Zebrania z Rodzicami – informacja
o proponowanych ocenach i zachowaniu uczniów
klas I – III
Drzwi Otwarte – spotkania z Wychowawcami,
dyżury wszystkich nauczycieli we wskazanych
gabinetach

16.12.2019 r.
poniedziałek
godz. 17:00

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

4. Zebrania okresowe rodziców uczniów klas I – III
klasyfikacja śródroczna

23.01.2020 r.
czwartek
godz. 17:00

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

5. Śródokresowe zebrania z Rodzicami uczniów klas
I – III . Dla uczniów klas III - informacja o
przewidywanych ocenach i zachowaniu.
Drzwi Otwarte – spotkania z wychowawcami,
dyżury wszystkich nauczycieli we wskazanych
gabinetach

19.03.2020 r.
czwartek
godz. 17:00

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

6. Zebrania Rodziców uczniów klas I – II
– informacja o przewidywanych dla uczniów
ocenach i zachowaniu
Drzwi Otwarte – spotkania z Wychowawcami,
dyżury wszystkich nauczycieli we wskazanych
gabinetach

22.05.2020 r.
piątek
godz. 17:00

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

1. Konferencja sierpniowa kończąca rok szkolny
2018/2019 i rozpoczynająca nowy rok szkolny
2019/2020

30.08.2019 r.
godz. 10:00

Dyrekcja szkoły

2. Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy
nauczycieli, plan pracy dydaktycznej, plan pracy
wychowawczej szkoły, plan profilaktycznowychowawczy szkoły, kalendarz wydarzeń i
uroczystości szkolnych, plan doskonalenia

12.09.2019 r.
czwartek
godz. 14:20

Dyrekcja szkoły

I.

II.

Spotkania z rodzicami

Dyrekcja szkoły,
Wychowawcy klas

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

zawodowego nauczycieli, plan ewaluacji oraz
ruchu uczniów dotyczących zmiany klas i grup
językowych
21.01.2020 r.
wtorek
godz. 15:10

Dyrekcja szkoły

4. Konferencja analityczna po I semestrze - Rada
Plenarna

04.02.2020 r.
wtorek
godz. 15:10

Dyrekcja szkoły

5. Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna
klas III

20.04.2020 r.
poniedziałek
godz. 14:15

Dyrekcja szkoły

6. Egzaminy klasyfikacyjne

19.06.2020 r.
środa

Dyrektor szkoły
Powołana komisja

7. Konferencja klasyfikacyjna roczna klas I – II

22.06.2020 r.
piątek
godz. 14:15

Dyrekcja szkoły
nauczyciele
przedmiotowi,
Wychowawcy klas

8. Konferencja analityczna po II semestrze
- Rada Plenarna

31.08.2020 r.
poniedziałek
godz. 10:00

Dyrekcja szkoły
nauczyciele
przedmiotowi

Sierpień 2020 r.

Dyrektor szkoły
powołana komisja

3. Rada klasyfikacyjna – konferencja śródokresowa

9. Egzaminy poprawkowe

III.

Zimowa przerwa świąteczna

IV.

Organizacja roku szkolnego

23.12.2019 – 03.01.2020 r.

od 02.09.2019 r. do 24.01.2020 r.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
- odnotowanie w dziennikach propozycji ocen
semestralnych
- poinformowanie Rodziców o propozycjach ocen
semestralnych
- klasyfikacja semestralna = wystawienie ocen

13.12.2019 r.

II semestr roku szkolnego 2019/2020
Klasy I –II
- odnotowanie w dziennikach propozycji ocen
rocznych
- poinformowanie Rodziców o propozycjach ocen
rocznych
- klasyfikacja roczna = wystawienie ocen
- egzaminy klasyfikacyjne
- zakończanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

od 27.01.2020 r. do 26.06.2020 r.

16.12.2019 r.
17.01.2020 r.

22.05.2020 r.
26.05.2020 r.
18.06.2020 r.
19.06.2020 r.
26.06.2020 r.

II semestr roku szkolnego 2019/2020
Klasy III
- odnotowanie w dziennikach propozycji ocen
rocznych
- poinformowanie Rodziców o propozycjach
ocen rocznych
- klasyfikacja roczna = wystawienie ocen
- egzaminy klasyfikacyjne
- zakończanie zajęć dydaktycznowychowawczych

od 27.01.2020 do 24.04.2020 r.

17.03.2020 r.
19.03.2020 r.
17.04.2020 r.
17.04.2020 r.
24.04.2020 r.

V.

Ferie zimowe

10.02 – 23.02. 2020 r.

VI.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 14.04.2020 r.

VII.

Egzamin maturalny

maj 2020 r.

VIII. Ferie letnie

IX.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
14.10.2019 r. (poniedziałek)
31.10.2019 r. (czwartek)
04.11.2019 r. (poniedziałek)
02.01.2020 r. (czwartek)
03.01.2020 r.(piątek)
04-08.05.2020 r. (poniedziałek – piątek)
12.06.2020 r. (piątek)

