Harmonogram prac związanych z zakończeniem
II półrocza roku szkolnego 2019/2020
L.P.
1.

Data
do 12.05.2020

2.

do 5.06.2020

3.

do 24.06.2020

4.

5.

do 12.06.2020

12.06.2020

Zadanie
Informacja nauczyciela o przewidywanym dla ucznia rocznym
stopniu niedostatecznym z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych ( potwierdzenie zapoznania się rodziców
z informacją) oraz nagannej ocenie zachowania.
Informacja nauczyciela o przewidywanej dla ucznia rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania (zapis w dzienniku
elektronicznym).
Podanie informacji rodzicom o przewidywanych formach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym
2020/2021
Wystawianie ocen rocznych z przedmiotów nauczania i oceny
zachowania.
Oceny widoczne dla ucznia i rodzica w dzienniku
elektronicznym.
Dodatkowy dzień wolny dla klas 1-8 na podstawie § 5 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zmianami)
W tym dniu uczniowie nie uczestniczą w lekcjach
online.
Czynna jest świetlica po zgłoszeniu dziecka u
wychowawcy.

Odpowiedzialni
Wychowawcy klas
Nauczyciele
przedmiotów,
Nauczyciele
przedmiotów,
Wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Nauczyciele
przedmiotów,
Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

Dodatkowe dni wolne dla klas 1-7 związane z organizacją
egzaminów klas ósmych na podstawie § 5 ust. 1

6.

16-18.06.2020

7.

16-18.06.2020

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zmianami)
W tych dniach uczniowie klas 1-7 nie uczestniczą
w lekcjach online, gdyż nauczyciele pracują w
komisjach egzaminacyjnych
Czynna jest świetlica po zgłoszeniu dziecka u
wychowawcy.
Egzamin ósmoklasisty (OKE)
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) –
godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) –
godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.
(czwartek) – godz. 9:00

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły
Wicedyrektorzy szkoły

Termin dodatkowy
8.

7-9.07.2020

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz.
9:00
Dyrektor szkoły
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz.
Wicedyrektorzy szkoły
9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek)
– godz. 9:00

9.

Od 18.06.2020

Zdawanie podręczników, książek i kluczyków do szafek wg
harmonogramu w porozumieniu z wychowawcą klasy

10. 18.06.2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

11. 26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

Wicedyrektorzy szkoły
Wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
Wicedyrektorzy szkoły
Dyrektor szkoły
Wicedyrektorzy szkoły

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Giżewska

