
TREŚĆ TERMIN 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 2 września 2019 r., godz.900 

Rada pedagogiczna- analiza wyników uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. 2 września 2019 r. 

Przyjmowanie deklaracji Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja zimowa. 9 września 2019 r. 

Rozpoczęcie zajęć w szkole dla dorosłych. 6 września 2019 r. 

Rada pedagogiczna. 11 września 2019 r., godz. 1500 

Spotkanie z Radą Rodziców. 11września 2019 r., godz.1600 

Zebrania rodzicielskie klas I oraz kończących klas maturalnych. 26 września 2019 r. 

1530 kl. IA, IB, IC, IAp, IBp, ICp 

          Branżowa Szkoła I stopnia,  

1600 kl. ITa, ITb, ITap, ITbp Technikum, 

1630 kl. IV Technikum. 

Składanie wstępnych deklaracji maturalnych. 30 września 2019 r. 

Spotkanie inauguracyjne z Radą Rodziców. 9 października 2019 r.,  godz.1630 

Ostateczny termin przekazywania do Pedagoga orzeczeń z Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej 

(matura 2019). 

11 października 2019 r. 

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. 14 października 2019 r. 

Rada pedagogiczna. 16 października 2019 r., godz.1530 



Rada pedagogiczna. 6 listopada 2019 r., 1500 

Dzień Niepodległości. 8 listopada 2019 r 

Dzień Niepodległości – uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego szkoły. 11 listopada 2019 r. 

Praktyka zawodowa - klasa III Ta.  18.11.2019 r. - 30.11.2019 r. 

Praktyka zawodowa - klasa III Tb. 18.11. 2019 r. - 30.11.2019 r. 

Zebrania rodzicielskie – wywiadówki śródokresowe. 21 listopada 2019 r. 

godz. 1530, 

godz. 1630. 

Rada szkoleniowa.  grudzień 2019 r., godz.1500 

Zmiana planu lekcji - zakończenie nauczania przedmiotów zawodowych w klasach IV technikum. 14 grudnia 2019 r.  

Próbna Matura z OPERONEM – język polski - technikum (szkoła zaoczna dla chętnych). 19 listopada 2019 r. (wtorek) 

Próbna Matura z OPERONEM – matematyka - technikum (szkoła zaoczna dla chętnych). 20 listopada 2019 r. (środa) 

Próbna Matura z OPERONEM – język obcy - technikum (szkoła zaoczna dla chętnych). 21 listopada 2019 r. (czwartek) 

Próbna Matura z OPERONEM – przedmioty dodatkowe - technikum (szkoła zaoczna dla chętnych). 22 listopada 2019 r. (piątek) 

Zimowa przerwa świąteczna. 23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r. 

Przyjmowanie zgłoszeń od uczniów klas kończących na egzamin zawodowy w starej formule. 27 grudnia 2019 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. 2 – 3 stycznia 2020 r. 

Egzamin potwierdzający klasyfikacje w zawodzie – część pisemna. 10 stycznia 2020 r. 



Egzamin potwierdzający klasyfikacje w zawodzie – część praktyczna. 9 stycznia 2020 r. – 15 lutego 2020 r. 

Bal Studniówkowy IV Tb i IV Tc 18 stycznia 2020 r. 

Studniówka LO dla dorosłych. styczeń 2020 r. 

Wystawienie ocen śródrocznych. 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 22 stycznia 2020 r., godz. 1500 

Wywiadówki śródroczne. 23 stycznia 2020 r. (czwartek) 

godz. 1530 

godz. 1630 

Ferie zimowe. 27 stycznia 2020 r. – 9 lutego 2020 r. 

Rada pedagogiczna analityczna.  19 lutego 2020 r., godz.1530 

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych. 7 lutego 2020 r. 

Rozpoczęcie nauki w semestrze wiosennym w szkole dla dorosłych. 7 lutego 2020 r. 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców. 5 marca 2020 r., godz. 1615 

Rekolekcje wielkopostne. marzec 2020 r. 

Rada pedagogiczna szkoleniowa. 13 marca 2020 r., godz.1500 

Dzień otwarty w ZSZ. 30 marca 2020 r. 

Poinformowanie uczniów kl. IV technikum 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych końcowych. 

do 24 marca 2020 r. 

 



Wielkanocna przerwa świąteczna. 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. 

Rada pedagogiczna szkoleniowa. 10 kwietnia 2020 r., godz. 1500 

Wystawienie ocen końcowych w klasach IV technikum. 21 kwietnia 2020 r. do godz.1000 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kończących klas maturalnych. 22 kwietnia 2020 r., godz. 1500 

Uroczystość zakończenia nauki klas IV technikum i VI sem. LO 24 kwietnia 2020 r., godz. 1400 

Zebrania rodzicielskie – wywiadówki śródokresowe. 29 kwietnia 2020 r. (środa) 

godz. 1530  

godz. 1630 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum. 4 maja 2020 r. (poniedziałek) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum. 5 maja 2020 r. (wtorek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum. 6 maja 2019 r. (środa) 

Matura pisemna – język polski  4 maja 2020 r. (poniedziałek) 

Matura pisemna – matematyka 5 maja 2020 r. (wtorek) 

Matura pisemna – język angielski 6 maja 2020 r. (środa) 

Matura pisemna – matematyka poziom rozszerzony 7 maja 2020 r. (czwartek) 

Matura pisemna – biologia 

Matura pisemna - wiedza o społeczeństwie 

8 maja 2020 r. (piątek) 

Matura pisemna – chemia 

Matura pisemna - informatyka 

11 maja 2020 r. (poniedziałek) 



Matura pisemna – język niemiecki 12 maja 2020 r. (wtorek) 

Matura pisemna – geografia 13 maja 2020 r. (środa) 

Matura pisemna – fizyka 

Matura pisemna - historia 

18 maja 2020 r. (poniedziałek) 

Ustne egzaminy maturalne. Od 06 maja do 25 maja 2020 r. 

Praktyka zawodowa klas III Tb. 04.05. 2020 r. - 17.05.2020 r. 

Praktyka zawodowa klas III Tc. 04.05. 2020 r. - 17.05.2020 r. 

Dzień Patrona i Dzień Sportu. 21 maja 2020 r. 

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcowych.  do 22 maja 2020 r. 

Egzaminy w terminie dodatkowym - zgodnie ze szczegółowym harmonogramem matur. Od 1 do 6 czerwca 2020 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. 12 czerwca 2020 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. 23 czerwca 2020 r 

Egzamin potwierdzający klasyfikacje w zawodzie – część pisemna. 23 czerwca 2020 r.,  godz. 800, 1000, 1200, 1400 

Egzamin potwierdzający klasyfikacje w zawodzie – część praktyczna. 22 czerwca 2020 r. - 9 lipca 2020 r. 

Wystawienie ocen rocznych.  19 czerwca 2020 r. do godz. 1500 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.  24 czerwca 2020 r., godz.1500 

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. 26 czerwca 2020 r.  



Wydawanie świadectw maturalnych 3 lipca 2020 r. 

Odbiór pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do poprawkowego egzaminu maturalnego. do 14 lipca 2020 r. 

Poprawkowe egzaminy maturalne.  24-25 sierpnia 2020 r. – egzamin ustny 

 25 sierpnia 2020 r. - egzamin pisemny 

Ostateczny termin zgłoszenia przez rodziców lub uczniów zastrzeżeń do rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub z zachowania. 

 24 czerwca 2020 r. 

Przewidywany termin przeprowadzenia sprawdzianów i postępowań odnośnie punktu jw.  czerwiec 2020 r. 

Egzaminy: 

• klasyfikacyjne (§ 15 rozp. MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r.) 

• poprawkowe (§ 16 rozp. MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r.) 

• klasyfikacyjne z różnic programowych dla uczniów przenoszących się do naszej szkoły                                                  

lub z klasy do klasy. 

 

• 24 sierpnia 2020 r., godz. 800 

• 24 sierpnia 2020 r., 900 

• 24 sierpnia 2020 r., 1100 

Rada Pedagogiczna analityczna.  31 sierpnia 2020 r., godz. 900 

Rada pedagogiczna (organizacyjna) 30 sierpnia 2020 r., godz. 1200 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 1 września 2020 r., godz. 830 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego  w sesji poprawkowej. 11 września 2020 r. 

 


