Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 Rok szkolny 2019/2020 trwa od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.
 Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa okresy:
I okres od 02.09.2019 r. do 17.01.2020 r.
- w klasach maturalnych od 02.09.2019 r. do 13.12.2019 r.
II okres od 20.01.2020 r. do 26.06.2020 r.
- w klasach maturalnych 16.12.2019 r. do 24.04.2020 r.
 Zimowa przerwa świąteczna - od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r.
 Ferie zimowe - od 20.01.2020 r. do 2.02.2020 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna - od 9.04.2020 r. do 14.04.2020 r.
 Ferie letnie (wakacje) - od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
 Egzaminy maturalne - według ustaleń CKE
 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - według ustaleń CKE
 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 2.09.2019 r. - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 20.03.2020 r. - Dzień Samorządności - ustalony przez Dyrektora
 14.10.2019 r., 4-6.05.2020 r., 12.06.2020 r. - ustalone przez Dyrektora
 24.06.2020 r. – ustalony przez Dyrektora dla Technikum
 25.06.2020 r. - ustalony przez Dyrektora dla Technikum i Branżowej Szkoły
 26.06.2020 r.- uroczystość zakończenia roku szkolnego
 Terminy zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 klasy maturalne: - 24.04.2020 r.
 klasy pozostałe - 26.06.2020 r.
 Termin wystawiania ocen za I okres
–
w klasach maturalnych do 9.12.2019 r.
–
w klasach pozostałych do 13.01.2020 r.
 Terminy wystawiania ocen rocznych i końcowych:
–
w klasach maturalnych - 20.04.2020 r.
–
w klasach pozostałych - 22.06.2020 r.
 Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:
 30.08.2019 r. (piątek) - sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2018/2019,
podsumowanie działalności szkoły za rok szk. 2018/2019, organizacja roku szk. 2019/2020,
 23.09.2019 r. (poniedziałek) - organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach,
 14.11.2019 r. (czwartek) - śródokresowa analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych,
 11.12.2019 r. (środa) - klasyfikacja uczniów klas maturalnych za I okres,
 15.01.2020 r. (środa) - klasyfikacja uczniów pozostałych klas za I okres,
 3.02.2020 r. ( poniedziałek) – podsumowanie działalności szkoły za I okres,
 22.04.2020 r. (środa) - roczna i końcowa klasyfikacja uczniów klas maturalnych,
 24.06.2020 r. (środa) - roczna klasyfikacja uczniów pozostałych klas,
 28.08.2020 r. - (piątek) - sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szk. 2019/2020,
podsumowanie działalności szkoły za rok szk. 2019/2020, organizacja roku szk. 2020/2021.
 Święta szkolne:







Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - 2.09.2019 r. (poniedziałek),
Dzień Samorządności - 20.03.2020 r. (piątek),
Uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych - 24.04.2020 r. (piątek),
Dzień sportu – 29.05.2020 r. (piątek)
Uroczystość zakończenia roku szkolnego - 26.06.2020 r. (piątek).

 Terminy spotkań z rodzicami:






18.11.2019 r. (poniedziałek),
12.12.2019 r. (czwartek) - dot. klas maturalnych,
16.01.2020 r. (czwartek) - z wył. klas maturalnych,
25.05.-8.06.2020 r. , w zależności od decyzji wychowawcy.

