
 

 

 

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 
Rok szkolny 2019/2020 trwa od 02 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się dnia 02.09.2019 i kończą 26.06.2020r. 

W klasach III zajęcia kończą się dnia 24.04.2020 

 

Ferie oraz przerwy świąteczne: 

 zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2019 do 31.12.2019, 

 ferie zimowe od 27.01.2020 do 09.02.2020, 

 wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 do 14.04.2020, 

 ferie letnie od 27.06.2020 do 31.08.2020. 

 

 

 I OKRES KLASYFIKACYJNY  TRWA OD 03.09.2020 DO 22.12.2020. 

 

02.09.2019 godz.08.30 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas III 

poniedziałek godz.09.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II 

  godz.09.30 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów  klas I po szkole podst. 

  godz.10.30 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I po gimnazjum  

 

07.09 – 11.09.2019    Erasmus Plus  

 

17.09.2019 godz. 17.00 zebrania rodziców uczniów klas I i II  

wtorek godz. 17.00 zebrania rodziców uczniów klas: III(aula + w salach) 

 

26.09.2019     posiedzenie Rady Pedagogicznej - grupy robocze  

czwartek  

 

15.10.2019   Dzień Patrona Szkoły 

wtorek 

 

05.11.2019 godz.16.00 – 18.00  dyżury nauczycieli / zebrania z rodzicami 

Wtorek 

   

06.11.2019   szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 

wtorek 

 

08.11.2019   szkolne obchody Dnia Niepodległości 

piątek  

 

20.11.2019   szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 

środa 

 

10.12.2019 godz.16.00 – 18.00  dyżury nauczycieli / zebrania z rodzicami  

wtorek 

 

19.12.2019   ostateczny termin wystawienia ocen za I okres klasyfikacyjny 

poniedziałek 

 

20.12.2019   Jasełka szkolne oraz wigilie klasowe 

piątek 



 

 II OKRES KLASYFIKACYJNY  TRWA OD 02.01.2020 DO 26.06.2020 

07.01.2020   klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

wtorek 

14.01.2020 godz.17.00 okresowe zebrania rodziców uczniów klas: I, II, III 

wtorek 

18.01.2020   studniówka  

23.01.2020   analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

 

21.02.2020   XI Przegląd Zespołów Muzycznych „ Garaż nr 4 ‘ 

piątek            
  

03.03.2020 godz.16.00 – 18.00  dyżury nauczycieli / zebrania z rodzicami 

wtorek 

12.03.2020   szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 

06.04.2020   ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych  

poniedziałek   dla uczniów klas III  

07.04.2020    godz. 17.00 zebrania rodziców uczniów klas: III  - informacja o przewidywanych ocenach 

wtorek    rocznych dla uczniów klas III 

  godz.16.00 – 18.00 dyżury nauczycieli / zebrania z rodzicami klas I i II 

17.04.2020   ostateczny termin wystawienia ocen rocznych dla uczniów klas III 

piątek 

20.04.2020   klasyfikacyjna posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas III 

poniedziałek 

24.04.2020   uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III 

piątek 

30.04.2020   szkolne obchody Konstytucji 3 Maja  

czwartek 

od  04.05.2020  część pisemna i ustna egzaminu maturalnego 

02.06.2020 godz.17.00  zebrania  rodziców uczniów klas: I, II 

wtorek 

09.06.2020   ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych 

wtorek 

10.06.2020   termin powiadomienia o przewidywanych ocenach rocznych 

wtorek 

19.06.2020   ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 

piątek 

22.06.2020   klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

poniedziałek 

25.06.2020   analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

czwartek 

26.06.2020   uroczyste zakończenie roku szkolnego 

piątek 


