
data miesiąc dzień rodzaj pracy uwagi

28 sierpnia czwartek Rada Pedagogiczna - organizacja roku szkolnego godz. 9.00

1 września wtorek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  2019/2020

godz. 8.00 - klasy 3 i 4,                  

godz. 10.00 - klasy drugie,  godz. 

12.00 - klasy pierwsze 

do  4 września środa Zaprowadzenie dokumentacji klasowej dziennik działa od 3.09 wychowawcy

do 8 września wtorek Zebrania komisji przedmiotowych i zadaniowych
dostarczenie do kancelarii 

planów pracy
do 7 września piątek złożenie deklaracji przystąpienia do egz. pot. kwalifikacje w zawodzie klasy 4
do 13 września piątek dostarczenie do kancelarii propozycji dodatkowych zajęć z uczniami nauczyciele, harmonogram pracy

10 września czwartek
Rada Pedagogiczna - analiza wyników egzaminów zawodowych, plan nadzoru, 

program wychowawczo-profilaktyczny
godz. 16.00

10 września czwartek Organizacyjne spotkanie rodziców klas pierwszych  17.30  wybór oddziałowych Rad Rodziców

do 14 września poniedziałek Zebrania rodziców klas pozostałych oprócz 10.09  (możliwa wesja online) wychowawcy

11 września piątek Giełda podręczników (formuła zdalna) opiekun świetlicy

do 25 września piątek Omówienie procedur egzaminu maturalnego dyrektor
24 września czwartek Zebranie plenarne Rady Rodziców (możliwa wesja online) godz.17.00 CIM

do 30 września środa termin złożenia wstępnej deklaracji  maturalnej klasy 4
14 października środa DEN dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada niedziela Wszystkich świętych

11 listopada środa Narodowe Święto Niepodległości

listopad  Rada Pedagogiczna  szkoleniowa do ustalenia

listopada próbna matura z języka polskiego OPERON

listopada próbna matura z matematyki OPERON

listopada próbna matura z języka angielskiego i języka niemieckiego  OPERON 

listopada próbna matura z fizyki

23 listopada poniedziałek Śródokresowe zebrania rodziców godz.17.00 klasy 2 i 18.00 kl. 1,3,4

grudzień Probny egzamin zawodowy do ustalenia

grudzień
Spotkanie zespołów przedmiotowych - omówienie wyników matur próbnych i 

EPKwZ, przekazanie wniosków wychowawcom klas 4
do ustalenia

grudzień Szkolenie z procedur EPKwZ do ustalenia

22 grudnia wtorek wystawienie propozycji ocen za I okres

22 grudnia wtorek spotkanie świąteczne pracowników szkoły

od 23 grudnia środa

do 1 stycznia piątek

4 stycznia poniedziałek Koncert noworoczny klasy pierwsze 9.00

5 stycznia wtorek wystawianie ocen za 1 okres

6 stycznia środa Trzech Króli

stycznia część praktyczna EE.22  klasy 4A,4B,4C

stycznia część pisemna - EPKwZ dwozd_1 klasy 4 i poprawiający

8 stycznia piątek  KONIEC 1 OKRESU

stycznia część praktyczna EE.11, EE.9

12 stycznia wtorek Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 17.00

18 stycznia poniedziałek Zebrania z rodzicami  podsumowujące wyniki za I okres godz.17.00 kl. 2,   godz.18.00  kl. 1,3,4

do 22 stycznia piątek
spotkanie dyrektorów z klasami trzecimi w sprawie EPKwZ - omówienie procedur 

złozenie deklaracji

26 stycznia wtorek Rada Pedagogiczna podsumowująca I okres 17.00

styczeń-luty część praktyczna EE.9

styczeń-luty część praktyczna EE.11

do 5 lutego piątek złożenie ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

od 15 lutego poniedziałek

do 28 lutego niedziela

marzec RADA PEDAGOGICZNA - szkoleniowa

marzec/kwiecień Targi Edukacyjne 

? marzec poniedziałek Rekolekcje

? marzec wtorek Rekolekcje

? marzec środa Rekolekcje

od 1 kwietnia czwartek

do 6 kwietnia wtorek

do 14  kwietnia środa
wpisanie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (pisemne 

powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych)  

17 kwietnia sobota Drzwi otwarte od godz. 10.oo do 13.oo
do 21 kwietnia środa wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

28 kwietnia środa Śródokresowe zebrania rodziców  (bez klas maturalnych)    godz. 17.30

28 kwietnia środa
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych -  obecność wszystkich 

nauczycieli obowiązkowa.                                                                        
godz.16.00

30 kwietnia piątek
Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom - 

godz. do ustalenia

30 kwietnia piątek
 Szkolenie Zespołów Nadzorujących - obecność wszystkich nauczycieli 

obowiązkowa, Przygotowanie sal egzaminacyjnych przez Zespoły Nadzorujace
 dwozd_2

1 maja sobota Święto Pracy

2 maja niedziela

3 maja poniedziałek Świeto Konstytucji 3 Maja

4 maja wtorek j.polski - egzamin maturalny_pp                        dwozd_3

5 maja środa matematyka - egzamin maturalny_pp              /            historia muzyki_pr dwozd_4

6 maja czwartek j.angielski - egzamin maturalny_pp                  /            historia sztuki_pr dwozd_5

7 maja piątek j.angielski - egzamin maturalny_pr ,dj             /             filozofia_pr dwozd_7

Wiosenna przerwa świąteczna

Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

                                                   (będzie podlegał ewaluacji) 

zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe



10 maja poniedziałek j.polski_pr                       

11 maja wtorek matematyka_pr                                          /              wos_pr

12 maja środa biologia_pr                                                 /               j. francuski_pr     

13 maja czwartek geografia_pr                                             /                j.niemiecki_pp  (francuski, rosyjski)-pp)

14 maja piątek chemia_pr                                                /                 j.niemiecki_pr     

17 maja poniedziałek historia_pr                                               /                  j.rosyjski_pr     

18 maja wtorek fizyka_pr                                          

19 maja środa informatyka_pr                                            

od 7 maja

do 20 maja

3 czerwca czwartek Boże Ciało

4 czerwca piatek dwozd_8

Do 8  czerwca wtorek
wpisanie propozycji ocen końcoworocznych (pisemne powiadomienie rodziców o 

proponowanych ocenach niedostatecznych) 

czerwiec Szkolenie z procedur EPKwZ

Do 15 czerwca wtorek  wystawienie ocen rocznych 

22 czerwca wtorek Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna, 

czerwca część pisemna – EPKwZ dwozd_9

25 czerwca piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego godz. 8.00 

25 czerwca piątek Rada Pedagogiczna podsumowująca godz. 11.00

czerwiec

lipiec
Egzaminy zawodowe EPKwZ

klasa 3A        21.09.2020 r. - 16.10.2020 r. mgr inż. Lucyna Lewandowska

klasa 3B        19.10.2020 r. - 13.11.2020 r. mgr inż. Janusz Czerniak

klasa 3D         21.09.2020 r. - 16.10.2020 r.     mgr inż. Grzegorz Kantowicz

klasa 3E        19.10.2020 r. - 13.11.2020 r. mgr inż. Jacek Wiśniewski

klasa 3F        16.11.2020 r. - 11.12.2020 r. mgr Tomasz Ciżmowski

klasa 3H        16.11.2020 r. - 11.12.2020 r. mgr inż. Justyna Siegert

klasa 3I         21.09.2020 r. - 16.10.2020 r.     mgr Michał Bzdawka

klasa 2Ag         01.03.2021 r. - 26.03.2021 r. do ustalenia

klasa 2Bg        10.05.2021 r. - 04.06.2021 r. do ustalenia

klasa 2Cg        10.05.2021 r. - 04.06.2021 r. do ustalenia

klasa 2Dg        12.04.2021 r. - 07.05.2021 r. do ustalenia

klasa 2Eg        10.05.2021 r. - 04.06.2021 r. do ustalenia

klasa 2Fg         01.03.2021 r. - 26.03.2021 r. do ustalenia

klasa 2Hg        12.04.2021 r. - 07.05.2021 r. do ustalenia

część ustna egzaminu maturalnego

TERMINY PRAKTYK


