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Harmonogram najważniejszych wydarzeń w roku szkolnym  2019/2020  

Lp. Wydarzenie Termin  Odpowiedzialni 

1 Rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 r. dyrektor 
 opiekunowie 

samorządu szkolnego 

2 Posiedzenie Rady Pedagogicznej  10.09.2019 r. dyrektor 

3 Zebranie rodziców 12.09.2019 r. wszyscy nauczyciele 

4  Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11.10.2019 r. wicedyrektor 
wychowawcy klas : 
  II TŻIUG, II TMRiA, 

 II TAM 
bibliotekarz, pedagog, 

samorząd szkolny 

5 Posiedzenie Rady Pedagogicznej  22.10.2019 r. dyrektor 

6 Konsultacje dla  rodziców 24.10.2019 r. wszyscy nauczyciele 

7 Akademia z okazji 101-rocznicy Odzyskania Niepodległości 08.11.2019 r. wicedyrektor  
wychowawcy 

 kl. I TL ag , I TL bg  
  opiekun  ZPiT 

"Blichowiacy"  
 bibliotekarz, pedagog 

8 Próbne egzaminy : 

 próbna matura 
 

 próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

 
19.11.2019 r. – 21.11.2019 r. 

 
 

listopad - grudzień  2019 r. 
maj - czerwiec 2019 r. 

wicedyrektor  
przewodniczący ZN 

 
 

kierownik szkolenia 
praktycznego 

przewodniczący ZN 

9 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 26.11.2019 r. dyrektor 

10 Zebrania z  rodzicami 28.11.2019 r. wszyscy nauczyciele 

11 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej ( klasyfikacja śródroczna w szkołach dla 
młodzieży i semestralna w LO dla Dorosłych ) 

17.12.2019 r. dyrektor 
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12 Zakończenie I półrocza w szkołach dla młodzieży  i LO dla dorosłych 20.12.2019 r.  

13 Wigilia szkolna 20.12.2019 r. wicedyrektor 
nauczyciele katecheci  

i uczniowie klas 
trzecich, 

bibliotekarz, pedagog, 
 

14 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.  

15 Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze 2019/2020 07.01.2019 r. wszyscy nauczyciele 

16 Zebrania z rodzicami 09.01.2019 r. wszyscy nauczyciele 

17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja 1 

 część  praktyczna - model "d" 

 część  pisemna 

 część praktyczna - modele: "w", "wk", "dk" 

 
09.01.2020 r. 
10.01.2020 r. 

11.01.2020 r.- 15.02.2020 r. 

kierownik szkolenia 
praktycznego 

przewodniczący ZN 

18 Ferie zimowe 13.01.2020 r. - 26.01.2020 r.  

19 Studniówka 11.01.2020 r. wychowawcy klas IV 

20 Posiedzenie  Rady Pedagogicznej- szkolenie 04.02.2020 r. dyrektor 

21 Konsultacje dla rodziców 06.02.2020 r. wszyscy nauczyciele 

22 Rekolekcje Wielkopostne 23.03.2020 r.- 25.03.2020 r. nauczyciele religii 

23 Posiedzenie  Rady Pedagogicznej 31.03.2020 r. dyrektor 

24 Zebrania z rodzicami 02.04.2020 r. wszyscy nauczyciele 

25 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 r.- 14.04.2020 r. dyrektor 

26 Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacja końcowa uczniów klas IV technikum  i LO dla 
dorosłych 

21.04.2020 r. dyrektor 

27 Zakończenie zajęć w klasach IV technikum  i semestrze VI LO dla Dorosłych – pożegnanie 
maturzystów  

24.04.2020 r. wicedyrektor, 
wychowawcy  

klas : III TLA,  III TMR 

28 Akademia z okazji 3 Maja 29.04.2020 r. wicedyrektor 
wychowawcy  klas 

I TI ap i I TI bp , 
 opiekunowie 
ZPiT "Blichowiacy" 

bibliotekarz, pedagog 
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29 Egzamin maturalny  

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 
ustny z j. obcego  
ustny z j. polskiego  

 
04.05.2020 r. 
05.05.2020 r. 
06.05.2020 r. 

04.05.2020 r.- 22.05.2020 r. 
07.05.2020 r.-  22.05.2020 r. 

wicedyrektor,  
przewodniczący  

ZN i PZE  
 

 
 

30 Posiedzenie  Rady Pedagogicznej 26.05.2020 r.  dyrektor 

31 Zebrania rodzicami 28.05..2020 r.  wszyscy nauczyciele 

32 Zjazd absolwentów 30.05.2020 r. Wszyscy nauczyciele 

33 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- sesja  2 

 część praktyczna - model "d" 

 część pisemna  

 część praktyczna- modele: "w", "wk", "dk" 
 

 
22.06.2020 r.  
 23.06.2020 r. 

24.06.2020 r. - 09.07.2020 r. 
 

kierownik szkolenia 
praktycznego  

przewodniczący    ZN 
 

34 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla wszystkich szkół- klasyfikacja roczna  
i końcowa dla III BS 

19.06.2020 r. dyrektor 

35 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26.06.2020 r. wicedyrektor, 
wychowawcy klas: 
I TŻU p,  I TU/TŻ g,  
bibliotekarz, pedagog 

36 Ferie letnie 27.06.2020 r. - 31.08.2020 r.  

37 Rada Pedagogiczna /podsumowująca rok szkolny/ 30.06.2020 r.  dyrektor 

38 Dni  wolne od zajęć dydaktycznych 09.01.2020 r. 
10.01.2020 r. 
04.05.2020 r. 
05.05.2020 r. 
06.05.2020 r. 

              12.06.2020 r. 
23.06.2020 r. t 
24.06.2020 r. t 
25.06.2020 r. t 

 

 


