Kalendarz organizacyjny roku szkolnego 2019/2020
I PÓŁROCZE (02.09.2019-17.01.2020)
II PÓŁROCZE (20.01.2019-26.06.2020)
dni ustawowo wolne
1 listopada 2019 (piątek)
11 listopada 2019 (poniedziałek)
23-31 grudnia 2019
6 stycznia 2020 (poniedziałek)
27 stycznia - 9 lutego 2020
9 kwietnia - 14 kwietnia 2020
1 maja 2020 (piątek)
11 czerwca 2020 (czwartek)

Święto Wszystkich Świętych
Święto Niepodległości
Zimowa przerwa świąteczna
Święto Trzech Króli
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Święto Pracy
Boże Ciało

dni wolne od zajęć lekcyjnych (zgodnie z rozporządzeniami MEN)
2 września 2019 (poniedziałek)
marzec 2020 (3 dni)
26 czerwca 2020 (piątek)

Inauguracja roku szkolnego Rozpoczęcie
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Rekolekcje Wielkopostne
Zakończenie roku szkolnego

dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z zarządzeniem dyrektora)
2 -3 stycznia 2020 (czwartek, piątek) po Nowym Roku
21.04.2020 – egzamin ósmoklasisty język polski)
22.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (matematyka)
23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (język obcy)
12 czerwca 2020 (piątek) – po święcie Boże Ciało
święta wewnątrzszkolne (zmieniona forma organizacji zajęć)
16 października 2019 (środa)
20 grudnia 2019 (piątek)
18 maja 2020 (poniedziałek)
25.06.2020 (czwartek)

Święto Szkoły
Jasełka, Wigilie klasowe
Urodziny Patrona- Turniej Papieski
Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2019/2020

2019/2020

Przewidywane* terminy zebrań z rodzicami
i klasyfikacji
I PÓŁROCZE
16.09.19
Zebranie z
(poniedziałek) rodzicami

- informacja o kryteriach i zasadach oceniania
- kalendarz roku szkolnego 2019/2020
- wybór trójek klasowych
-RODO
-pomoc psychologiczno-pedagogiczna

16.09.19
(wtorek)

Wybory do Rady - spotkanie z nowowybraną Radą Rodziców
Rodziców
Spotkanie
z Radą Rodziców
godz. 18:30

19.11. 19
(środa)

Zebranie z
rodzicami

- informacja o wynikach nauczania i zachowaniu
- sprawy bieżące

do 13.12.19 Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen niedostatecznych i oceny
(piątek)
nagannej zachowania
do 17.12.19 Informacja do rodziców o śródrocznych ocenach niedostatecznych i ocenie
nagannej zachowania
do 17.01.2020 Wystawienie ocen za I półrocze
(piątek)

20.01.2020 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
(poniedziałek)

21.01.2020 Zebrania z
(poniedziałek) rodzicami

- szkolenie
- informacja o ocenach śródrocznych

II PÓŁROCZE
Około
03.2020
01.04.2020
(środa)

Zebranie klasy VIII – procedury egzaminacyjne

Zebranie z
rodzicami

- informacja o wynikach nauczania i zachowaniu
- sprawy bieżąca

do 15.05.20
(piątek)

Wystawienie rocznych ocen przewidywanych

do 19.05.20 Informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.
poniedziałek

do 16.06.20 Wystawienie ocen rocznych
(poniedziałek)

19.06.20
(piątek.)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

*

Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych

