
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

02.09.2019r. 
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

03-04.09. 2019 r. Wyjazd integracyjny klas I SP 

05-06.09.2019r. Wyjazd integracyjny klas I Gim. 

9.09.2019r. Narodowe czytanie- Nowele Polskie 

12.09.2019r. 
godz. 17.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej (plan pracy szkoły, plan 
nadzoru pedagogicznego). 
 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami. 

Do 21.09.2019r. Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas 
pierwszych i przekazanie wyników przewodniczącym 
zespołów przedmiotowych.  

Do 27.09.2019 r. Zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do 
egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie 
maturalnym oraz z komunikatem CKE. 

Do 27.09.2019 r.  Przyjęcie od uczniów wstępnych deklaracji oraz 
dokumentów uprawniających do dostosowania warunków 
i form egzaminu maturalnego. 

10.10.2020r. Rada pedagogiczna szkoleniowa. („Albo się uczę i 
umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie 
umiejętności uczenia się”.) 

01.11.2019r. Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy. 

07.11.2019r. 
 
godz. 17.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej. 
  
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami – 
informacja o postępach w nauce, bieżących ocenach 
uczniów. 

11.11.2019 r. Święto Niepodległości- dzień ustawowo wolny od pracy. 

19-22.11.2019 r.  Próbna matura z OPERON-em (j. polski, matematyka, 
języki obce, pozostałe wybrane przedmioty) 
19.11.- język polski 
20.11.- matematyka 
21.11.- języki obce 
22.11.- przedmioty dodatkowe 

21.11.2019r.  *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I i II- 
próbna matura z języków obcych. 

14.11.2020r. Rada pedagogiczna szkoleniowa.(„Ocenianie kształtujące 
w pracy nauczyciela” cz.2) 

Do 18.12.2019r. 
Do 06.12.2019r. 
 

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych i ocen z 
zachowania. Ustalenie przewidywanej śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej odbywa się poprzez wpisanie jej do  
dziennika elektronicznego. 

19.12.2019r. 
12.12.2019 r. 
godz. 17.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej.  
 
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami – 
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.  



23 -  31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna. 

02 i 03.01.2020r. *Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Do 07.01.2020r. Wystawienie ocen śródrocznych i ocen z zachowania. 
Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się 
przez wpisanie jej do dziennika elektronicznego.  

09.01.2020r. 
 
godz. 17.00 

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.  
 
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami – 
przekazanie informacji o ustalonych ocenach 
śródrocznych. 

04. 01.2020r. Studniówka. 

10.01.2020r. Koniec pierwszego semestru. 

13 – 26.01.2020r. Ferie zimowe. 

03.02.2020r.  Ostateczny termin oddania deklaracji maturalnej. 

30.01.2020r. Analityczna Rada Pedagogiczna. 

27.02.2020r.  
 
Godz. 17.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej. 
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami – 
informacja o postępach w nauce i bieżących ocenach 
uczniów. 

….03.2020r. Rada pedagogiczna szkoleniowa. („Marketing lekturowy- 
jak „sprzedać” uczniowi czytanie?”  

Do 01.04.2020r. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych      
i ocen z zachowania - klasy III. Ustalenie przewidywanej 
rocznej  oceny klasyfikacyjnej odbywa się poprzez 
wpisanie jej do dziennika elektronicznego. 

02.04 2020r. 
 
Godz. 17.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej.  
Spotkanie wychowawców  i nauczycieli z rodzicami – 
informacja o postępach w nauce. 
Poinformowanie o przewidywanych ocenach  
końcoworocznych - klasy III. Podsumowanie IV etapu 
edukacji. 

03/04 2020r. Dzień otwarty X LO. 

09 – 14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna. 

Do 16.04.2020r. Wystawienie ocen rocznych i końcowych  dla uczniów klas 
III. Ustalenie rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej 
odbywa się przez wpisanie jej do dziennika 
elektronicznego. 

20.04.2020r. Rada klasyfikacyjna klas III.  
Rada pedagogiczna szkoleniowa- procedury 
organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

24.04.2020r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III. 

01.05.2020r. Dzień  ustawowo wolny od pracy. 

04 – 21.05.2020r. 
08 – 29.06.202 r. 

*Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego 
w terminie głównym. (04-06.05. 08-10.06 dni wolne dla kl. 
I i II). 

04.-22. 05.2020r.  
(z wyjątkiem 10 i 17 
maja) 

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z 
języków obcych nowożytnych. 



07.-22.05.2020r.  
(z wyjątkiem 10 i 17 
maja) 

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z 
języka polskiego. 

11 -28.05.2020r. Sprawdziany wiedzy i umiejętności na poziomie klas I i II. 

25-27.05.2020r. Interdyscyplinarne projekty edukacyjne. 

Do 03.06.2020r. 
28.05.2020 r. 

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i ocen z 
zachowania. Oceny przewidywane zostaną wpisane do 
dziennika elektronicznego. 

04.06.2020r. 
29.05.2020 r. 
godz. 17.00 

Zebranie Rady Pedagogicznej. 
Spotkanie wychowawców  i nauczycieli z rodzicami – 
informacje o przewidywanych ocenach rocznych. 

11.06.2020r. Boże Ciało- dzień ustawowo wolny od pracy. 

12.06.2020r. *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

Do 19.06.2020r. Wystawienie ocen rocznych i ocen z zachowania. 
Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się 
poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego. 

23.06.2020r. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. 

25.06.2020r. *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

26.06.2020r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. 

30.06.2020r. Analityczna Rada Pedagogiczna cz.I. 

08-14.07.2020 r. Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego 
w terminie dodatkowym. 

25.08.2020r. 
08.09.2020 r. 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego 
w terminie poprawkowym. 

24-25.08.2020r. Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w 
terminie poprawkowym. 

24.08.2020r. Rada pedagogiczna szkoleniowa. 

24 – 26.08.2020r.  Egzaminy poprawkowe. 

27.08.2020r. 
 

Analityczna Rada Pedagogiczna cz.II. 

Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji roku 
szkolnego 2020/2021. 

 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

 

 

 

 

 


