
Kalendarium roku szkolnego 2019/2020 

Termin 

 

 

2 września 2019 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

 

1 listopada 2019 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

11 listopada 2019 Narodowe Święto Niepodległości 
 

listopad 2019 Próbny sprawdzian ósmoklasisty 

 

20 grudnia  2019 Boże Narodzenie. Wigilia szkolna. 

 

23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 

r. 

Zimowa przerwa świąteczna/ Nowy Rok 

 

2-3 stycznia 2020 
 

Dni wolne od zajęć (dyrektorskie dni wolne 

od zajęć dydaktycznych na podst. 

Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji 

roku szkolnego) 

6 stycznia 2020 r. Święto Trzech Króli 

 

wg. harmonogramu Dzień Seniora 

 

20 stycznia 2020 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 

podsumowujące pracę w I półroczu 

 

23 stycznia  - klasy 1- 3 w trakcie 

zajęć 

23 stycznia – klasy 4 - 8 po południu 

Zabawa karnawałowa 

 

27 stycznia – 9 lutego 2020 Ferie zimowe 

 

19 lutego 2020 Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klasy 

8 – informacja o sposobie organizacji i 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 

20 lutego 2020 Dzień otwarty szkoły 

 

wg. harmonogramu  Rekolekcje szkolne (dni wolne od zajęć 

dydaktycznych) 

 

9-14 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna 

 

21 kwietnia – język polski 

22 kwietnia – matematyka 

Egzamin ósmoklasisty (dyrektorskie dni 

wolne od zajęć dydaktycznych na podst. 

Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji 



23 kwietnia – język obcy nowożytny roku szkolnego)) 

 

1 maja 2020 Święto Pracy 

 

3 maja 2020 Święto Konstytucji 3Maja 

11 czerwca 2020 Boże Ciało 

 

12 czerwca 2020 Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych  (dyrektorskie dni wolne od 

zajęć dydaktycznych na podst. 

Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji 

roku szkolnego)) 

9 czerwca 2020 

 

Wystawianie przewidywanych ocen 

klasyfikacyjnych z przedmiotu i zachowania 

 

10 czerwca 2020 Poinformowanie rodziców o ocenach 
przewidywanych z zachowania i z 
przedmiotów 
 

11-14 czerwca 2020 Przeprowadzenie procedury podwyższania 

ocen przewidywanych z zachowania i 

przedmiotów 

 

nie później niż 18 czerwca 2020 

 

Przeprowadzenie egzaminów 

klasyfikacyjnych 

19 czerwca 2020 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 

 

26 czerwca 2020 Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno- 

-wychowawczych 

 

30 czerwca 2020 Zebranie podsumowujące rady 

pedagogicznej 

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 Ferie letnie 

 

ostatni tydzień sierpnia  2020 Przeprowadzenie egzaminów 

poprawkowych 

 

 

Nauczyciel ma obowiązek wpisać zagrożenie nieklasyfikowaniem z przedmiotu lub 

przewidywaną ocenę niedostateczną śródroczną, roczną lub końcową a 

wychowawca zagrożenie oceną naganną z zachowania na 30 dni przed zebraniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Szkoła ma obowiązek poinformować pisemnie 

rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżonym zachowaniu. 


