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PLAN PRACY
ROK SZKOLNY 2019/2020
Data
02 września 2019 r. (poniedziałek)
26-28 września 2019 r. (czwarteksobota)
11 października 2019 r. (piątek)
14 października 2019 r. (poniedziałek)
16 października 2019 r. (środa)
16 października 2019 r. (środa)
23 października 2019 r. (środa)
01 listopada 2019 r. (piątek)
7 listopada 2019 r. (czwartek)
18 listopada 2019 r. (poniedziałek)
20 listopada 2019 r. (środa)
13 grudnia 2019 r. (piątek)
17 grudnia 2019 r. (wtorek)
17 grudnia 2019 r. (wtorek)
do godziny 12.00
18 grudnia 2019 r. (środa)
19 grudnia 2019 r. (czwartek)
19 grudnia 2019 r. (czwartek)
23 grudnia - 1 stycznia 2020 r.
27 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
29 stycznia 2020 r. (środa)
30 stycznia 2020 r. (czwartek)
10 -23 lutego 2020 r.
2 marca 2020 r. (poniedziałek)

Wydarzenie
Inauguracja roku szkolnego
Obóz klas mundurowych
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kl. III LOw
(odpowiedzialny R.Głowiński)
Dzień Edukacji Narodowej
Zebranie z rodzicami
Powiatowe Biegi Sztafetowe
Zawody wojewódzkie
Święto Wszystkich Świętych
Święto Szkoły, apel z okazji Święta Niepodległości,
kl. II LO (odpowiedzialna A.Doroń)
ostateczny termin zaznaczania w dzienniku lekcyjnym
uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi
za I semestr (klasy maturalne)
Zebranie z rodzicami (klasy maturalne)
apel z okazji Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
kl. III LOP (odpowiedzialna A.Giedrojć-Głowińska)
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
w klasach maturalnych
Ostateczny termin zaznaczania w dzienniku lekcyjnym
uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi
za I semestr
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej
(klasy maturalne)
zebranie z rodzicami
„Wigilia w internacie” Odpowiedzialny wicedyrektor
Zimowa przerwa świąteczna
Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr
Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej
Zebranie z rodzicami
Ferie zimowe
Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, kl. I LOw (odpowiedzialny Z.Wziątek)

23 marca 2020 r. (poniedziałek)
25 marca 2020 r. (środa)
9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
do 20 kwietnia 2020 r. do godziny
12.00 (poniedziałek)
22 kwietnia 2020 r. (środa)
24 kwietnia 2020 r. (piątek)
30 kwietnia 2020 r. (czwartek)
1 maja 2020 r. (piątek)
4 maja 2020 r. (poniedziałek)
5 maja 2020 r. (wtorek)
6 maja 2020 r. (środa)
8 maja 2020 r. (piątek)
11 maja 2020 r. (poniedziałek)
12 maja 2020 r. (wtorek)
13 maja 2020 r. (środa)
18 maja 2020 r. (poniedziałek)
do 22 maja 2020 r.
25 maja 2020 r.(poniedziałek)
27 maja 2020 r. (środa)
1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
czerwiec 2020 r.
11 czerwca 2020 r. (czwartek)
22 czerwca 2020 r. do godziny 12.00
(poniedziałek)
23 czerwca 2020 r. (wtorek)
26 czerwca 2020 r. (piątek)
26 czerwca -10 lipca 2020 r.
27 czerwca -31 sierpnia 2020 r.
3 lipca 2020 r.
24-25 sierpnia 2020 r.
25 sierpnia 2020 r. (wtorek)
26 sierpnia 2020 r. (środa)
27 i 28 sierpnia 2020 r. (czwartek,
piątek)
31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
31 sierpnia 2019r. (sobota)

Ostateczny termin zaznaczania w dzienniku lekcyjnym
uczniów klas maturalnych zagrożonych ocenami
niedostatecznymi za rok szkolny
Zebranie z rodzicami
Wiosenna przerwa świąteczna
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych
w klasach maturalnych
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla uczniów
klas maturalnych
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych,
Apel kl. I LOp (odpowiedzialna H.Kołotiuk)
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
(odpowiedzialni: nauczyciele historii)
Święto Pracy
Matura (część pisemna) język polski PP
Matura (część pisemna) matematyka PP
Matura (część pisemna) język angielski
Matura (część pisemna) biologia i wiedza o społeczeństwie
Matura (część pisemna) chemia i informatyka
Matura (część pisemna) język niemiecki
Matura (część pisemna) geografia
Matura (część pisemna) fizyka i astronomia i historia
Egzaminy maturalne część ustna
Ostateczny termin zaznaczania w dzienniku lekcyjnym
uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi za rok szk.
Zebranie z rodzicami
Dzień sportu szkolnego
Obóz
Boże Ciało
Ostateczny termin wystawiania ocen za II semestr
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkole, Apel kl. I LOg
(odpowiedzialny Z.Bekisz)
Praca szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
wakacje
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
Poprawkowe egzaminy maturalne- część ustna
Poprawkowe egzaminy maturalne- część pisemna
Egzaminy poprawkowe
Rozmowy z nauczycielami
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Koniec roku szkolnego 2019/2020

