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I. Plan pracy szkoły na rok szkolny  2019/2020 

 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r. 

2. Semestr I 

- dla klas 4kl.T 

 

- dla pozostałych klas 

 

02września2019-13 grudnia2020r. 

 

02września2019-31stycznia2020r. 

 

4. Egzaminy próbne w I semestrze 

• egzamin maturalny (4kl.) 

 

• egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

 

  listopad 2019 r. 

 

  wg harmonogramu 

5. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Do końca listopada 2019r. 
 

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r. 
 

7. • Termin poinformowania uczniów i rodziców  klas IV         

o przewidywanych ocenach  końcowych z przedmiotów 

zawodowych. 

• Terminy wystawiania ocen za I semestr: 

- dla klas 4kl. 

- dla pozostałych klas 

 

• Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

- dla klas 4kl. 

- dla pozostałych klas 

• Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I 

semestrze: 

 

  do 26 listopada 2019r 

 

 

do 10 grudnia 2019 r. 

do 28 stycznia 2020 r. 

 

 

12 grudnia 2019 r. 

30 stycznia 2020r. 

 

4 lutego 2020 r. 

8. Semestr II 

- dla klas 4kl. 

 
- dla pozostałych klas 

 

14 grudnia 2019 

–24 kwietnia2020r 

 

1 lutego  -  26 czerwca 2020r. 
9. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r. 

 

10. Egzaminy próbne w II semestrze 

• egzamin maturalny (4kl.) 

 

• egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

wg harmonogramu  

 

wg   harmonogramu 

 
11. Rekolekcje szkolne  23-25 marca 2020r. 

12. Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020r. 

13. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  

 

• Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wszystkich przewidywanych ocenach 

 

• Termin wystawienia ocen w w/w klasach 

 

• Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

 

  24 kwietnia 2020r. 

 

 

do 6 kwietnia  2020r. 

 

16 kwietnia 2020r. 

 

  20 kwietnia 2020r. 
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14. Szkolenia przed egzaminami zewnętrznymi: 

• szkolenie uczniów - dokumentacja i terminarz egzaminu 

maturalnego  

• szkolenie uczniów – przebieg i organizacja egzaminu 

maturalnego w sesji majowej 2018 r. i kolejnych sesjach  

• zapoznanie rodziców z procedurami i organizacją egzaminu 

maturalnego  

• szkolenie członków szkolnego zespołu nadzorującego przebieg 

pisemnego egzaminu maturalnego 

• szkolenie członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych 

 

wrzesień 2019r. 

 

kwiecień 2020r. 

 

 wrzesień 2019r/grudzień 2020r. 

 

  kwiecień 2020r. 

 

  kwiecień 2020r. 

  

• szkolenie członków zespołu nadzorującego etap pisemny i 

praktyczny egzaminu z kwalifikacji 

 

 

grudzień 2019r. 
czerwiec 2020r. 

15. Egzamin maturalny: 

- część ustna j. polski 

- część ustna j. obcy nowożytny 
- część pisemna 

 

 07-22 maja 2020r.          

04-22 maja 2020r. 

04-21 maja 2020r. 

16. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Od 9 stycznia do 15 lutego 2020r. 
Od 22 czerwca do 9 lipca 2020r. 

17. Zakończenie zajęć w szkołach ponadpodstawowych: 
 

• Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wszystkich przewidywanych ocenach 

 

• Terminy wystawiania ocen w w/w klasach 

 

• Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

 

• Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 

2019/2020 

26 czerwca 2020r. 

 

 

do 5 czerwca 2020r. 

 

do 17 czerwca 2020r. 

 

19 czerwca 2020r 

 

26/29 czerwca 2020r. 

18. Praktyki uczniowskie  

wg harmonogramu 

19. Terminy spotkań z rodzicami: 

•  klasy I - IV 

• śródokresowe ( I sem.)  

-  dla klas 4kl.T   

- dla pozostałych klas 

• podsumowanie wyników klasyfikacji za I sem. 

-  Dla klas 4klT 

- dla  pozostałych klas 

• śródokresowe (II sem.) 

- dla klas 4kl.T 

- dla pozostałych klas 

 

 10 września 2019 r 

listopad 2019 r. 

listopad 2019 r. 

 

17 grudnia 2019r. 

  12 lutego 2020r 

 

 09 - 13 marca 2020 r. 

 11-13 maja 2020 r. 

 

20. Ferie letnie 27czerwca– 31 sierpnia 2020r. 

21. Matura poprawkowa 

- część ustna 

- część pisemna 

 

24-25 sierpnia 2020 r. 

25 sierpnia 2020 r. 

 
20. Egzaminy poprawkowe 24-26 sierpnia 2020r. 
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21. Zebranie Rady Pedagogicznej 

• opiniujące nowy arkusz organizacji roku szkolnego 

• rozpoczynające nowy rok szkolny 

 

28 sierpnia 2020 r. 

22. Dokumentacja szkolna: 

a) założenie dokumentacji szkolnej 

• dziennika lekcyjnego elektronicznego 

• arkuszy ocen klas pierwszych 

 

 

 

03 września 2019 r. 

     wrzesień 2019 r.  

 Dni wolne: 
 
Dodatkowe dni wolne: 
 

          14.10.2019 
 

               21.11.2019r 

              2-3.01.2020r 

            9-10.01.2020r 

               20.03.2020r   

           4,5,6.05.2020r 

               12.06.2020r 

 
 

  

 

 


