KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2019/2020
ZSO W ZELOWIE
I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2019 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I
półrocze

do 10.12.2019 r.

Wystawienie ocen za I półrocze

do 10.01.2020 r.

Ferie zimowe

13.01. - 26.01. 2020 r.

Rekolekcje wielkopostne

Termin do ustalenia

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 14.04.2020 r.

Egzaminy ósmoklasisty

21,22,23. 04.2020 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas III LO o przewidywanych ocenach
rocznych

do 20.03.2020 r.

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas III LO

do 20.04.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. III LO

24.04.2020 r.

Matury pisemne

4 – 18.05. 2020 r.

Matury ustne

7- 22. 05.2020 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

do 22.05.2020 r.

Wystawienie ocen rocznych

do 19.06.2020 r.

Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty

1,2,3.06.2020 r.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym:
- część ustna:
język polski ( wypowiedź), języki obce
- część pisemna

1 – 6.06.2020 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

19.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych

03.07.2020 r.

Wakacje - ferie letnie

27.06. - 31.08.2020 r.

Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Ostatni tydzień sierpnia

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
- część pisemna
- część ustna

25.08.2020 r.
24-25.08.2020 r.

1 – 19.06.2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom
świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym
świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11.09.2020 r.

II. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Posiedzenie rady pedagogicznej – organizacja roku szkolnego

10.09.2020 r. ( wtorek )

Posiedzenie rady pedagogicznej – śródroczna ocena pracy dydaktyczno
wychowawczej. Rada samokształceniowa

19.11.2019 r. (wtorek)

Posiedzenie rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji za I półrocze

28.01.2020 r. (wtorek)

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacji i promocji uczniów klas III LO.
Rada samokształceniowa

21.04.2020 r. (wtorek)

Posiedzenie rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów.
Składanie sprawozdań z działalności organizacji społecznych, działalności
wychowawczo-opiekuńczej

22.06.2020 r. (poniedziałek)

Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące organizację pracy w roku
szkolnym

29.06.2020 r. (poniedziałek)

Inne posiedzenia rad pedagogicznych

według zarządzenia
dyrektora

III. SPOTKANIA Z RODZICAMI, DYŻURY NAUCZYCIELI
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów ZSO w sprawie organizacji
roku szkolnego. Wybory do Rady Rodziców

10.09.2020 r. godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów informujące o ocenach,
zachowaniu i postępach w nauce

19.11.2020 r. godz. 17.00

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów dotyczące klasyfikacji za I
półrocze

28.01.2020 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów informujące o ocenach,
zachowaniu i postępach w nauce

31.03.2020 r. godz.17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów informujące o postępach w
nauce i przewidywanych ocenach rocznych

27.05.2020 r. godz. 17.00

godz.17.00

19.11.2020 r. godz. 18.00

Dyżury nauczycieli wszystkich przedmiotów:

07.01.2020 r. godz. 18.00
31.03.2020 r. godz. 18.00
27.05.2020 r. godz. 18.00

IV. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Liceum Ogólnokształcące
23.04.2020 r.
4,5,6.05.2020 r.
12.06.2020 r.
25.06. 2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1
21,22,23. 04.2020 r.
6.05.2020 r.
12.06.2020 r.
25.06.2020 r.

