Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
•
•
•
•
•
•
•

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV technikum - 24 kwietnia 2020 r
Egzamin maturalny – od 4 maja 2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – od 9 stycznia 2020 r.
oraz od 22 czerwca 2020 r.
• Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
I sem 02.09.2019-5.01.2020 r.
II sem 6.01.2020-26.06.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1. Styczeń – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (1 dzień
w razie potrzeb)
2. Marzec – rekolekcje (1-3 dni)
3. 4.05.2020 r. – egzamin maturalny
4. 5.05.2020 r. – egzamin maturalny
5. 6.05.2020 r. – egzamin maturalny
6. 12.06.2020 r.
7. Czerwiec – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (1 dzień
w razie potrzeb)

Terminy spotkań Rady Pedagogicznej
z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Godzina 17:00
l.p. Data
1 Wrzesień
12.09.2019 r.
2 Październik
24.10.2019 r.
3 Listopad
28.11.2019 r.
4 Marzec
12.03.2020 r.
5

Rodzaj
Zebranie informacyjne
Zebranie śródsemestralne

Zebranie informujące o przewidywanych
ocenach semestralnych
Zebranie śródsemestralne (klasy maturalne informacja o przewidywalnych ocenach
końcowych)
Maj 21.05.2020 r. Zebranie informujące o przewidywanych
ocenach końcowych

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

l.p. Data
1 29.08.2019 r. g.
10:00
2 30.08.2019 r. g.
10:00
3 12.09.2019 r.
4 24.10.2019 r.
5 28.11.2019 r.
6 02.01.2020 r.
7 12.03.2020 r.
marzec
8 16.04.2020 r.
9 21.04.2020 r.
10 21.05.2020
11 18.06.2020 r.
12 23.06.2020 r.

Rodzaj
sprawozdania, kalendarz, plan lekcji
rada szkoleniowa
rada zatwierdzająca plan nadzoru
rada + zebrania z rodzicami
rada + zebrania z rodzicami
rada klasyfikacyjno-plenarna
rada + zebrania z rodzicami
rada szkoleniowa
rada klasyfikacyjna klas 4
rada plenarna klas 4
rada
rada klasyfikacyjna
rada plenarna

