
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
 

1. Zajęcia dydaktyczne trwają od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. 
2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry: 
    I  semestr  - od 2 września 2019 r.  do  31 stycznia 2020 r.  
    II semestr  - od 1 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 
3. Przerwa świąteczna bożonarodzeniowa: od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r. 
4. Ferie zimowe: od 10.02. 2020 r. do  21.02.2020 r. 
5. Ferie wielkanocne: od 09.04. do 14.04.2020 r. 
6. Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020 r.  
7. Ferie letnie: od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. 
8. Zebrania z rodzicami:   12 września 2019 r. ( w tym terminie wybory do Rady Rodziców) 
                                          06 listopada 2019 r.  
                                          09 grudnia 2019 r.            
                                          05 lutego 2020 r. 
                                          08 kwietnia 2020 r.  
                                          20 maja 2020 r.             
 
9. Terminy I semestru: 
 

02.09.2019 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 

11.09.2019 r.  - Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

12.09.2019 r.  
 

- Zebrania z rodzicami – zapoznanie rodziców z fragmentami Statutu Szkoły, 
organizacją pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Wybór Rad Oddziałowych, 
wybór Rady Rodziców szkoły. 

11.10.2019 r. - Festyn Integracyjny „ Zostań Przyjacielem Szkoły Podstawowej w Charzynie” 

06.11.2019 r. - Zebrania klasowe/ grupowe 
Omówienie przeprowadzonej diagnozy  wiedzy, umiejętności, zachowania  
Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce 
oraz możliwościach uzupełnienia braków. Omówienie zachowania uczniów, 
obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, udziału w zajęciach  
specjalistycznych. 

09.12.2019 r.  - Zebrania klasowe/ grupowe 
Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami na I semestr z zajęć 
dydaktycznych i z zachowania,  przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami 
niedostatecznymi oraz możliwościami uzupełnienia braków. Informacje na temat 
absencji i zachowań uczniów (uwagi, spostrzeżenia). Sprawy klasowe.   

23-31.12.2019 r.  - Zimowa przerwa świąteczna. 

17.01.2020 r. - Wystawienie ocen semestralnych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                      
i zachowania. 

22.01.2020 r. - Semestralne klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej. 

29.01.2020 r.  - Semestralne podsumowujące zebranie plenarne Rady Pedagogicznej za I 
semestr 2019/2020. 

 
10. Terminy II semestru 2019/2020: 
 

05.02.2020 r. - Zebrania klasowe/ grupowe  

Podsumowanie I semestru 2019/2020. 

10.02-21.02.2020r. - Ferie zimowe. 

08.04.2020 r. - Zebrania klasowe/ grupowe  

Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce              
i zachowaniu. Analiza postępów uczniów. Omówienie warunków organizacji 
egzaminów ósmoklasistów. Omówienie zaplanowanych wycieczek szkolnych. 
Sprawy klasowe. 

09.04-14.04.2020r. - Wiosenna przerwa świąteczna. 

21.04.2020 r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego  godz. 9:00 (120 min). 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ucz. kl. I-VII. 

22.04.2020r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki godz. 9:00 (100 min). 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ucz. kl. I-VII. 



 

23.04.2020r. - Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego godz. 9:00 (90 min). 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ucz. kl. I-VII. 

20.05.2020 r.  - Zebrania z rodzicami – poinformowanie uczniów i rodziców o wszystkich 
przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych                             
i zachowania za rok szkolny 2019/2020. 

03.06.2020 r.  Spotkania indywidualne z rodzicami. Ewaluacje IPET-ów. 

15.06.2020 r. - Wystawianie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych        
i zachowania za rok szkolny 2019/2020. 

18.06.2020 r. 
(czwartek) 

- Roczne klasyfikacyjne  zebranie plenarne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 
2019/2020 dla klas I-VIII. 

17.06.2020 r. - Zebrania klasowe/ grupowe  

Informacja o ocenach klasyfikacji rocznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych        
i zachowania (sukcesy i problemy w pracy z uczniami . Analiza postępów 
uczniów. 

24.06.2020 r. - Roczne podsumowujące zebranie plenarne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 
2019/2020. 

24.06.2020 r. - Apele wychowawcze. 

26.06.2020 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I-VIII.  

 
 
11. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:  

 20.09.2019 r. (piątek), 

 02.01.2020 r. (czwartek), 

 03.01.2020 r. (piątek), 

 21.04.2020 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty, 

 22.04.2020 r. (środa) egzamin ósmoklasisty, 

 23.04.2020 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty, 

 01.06.2020 r. (poniedziałek) 

 12.06.2020 r. (piątek). 
 
 
 
 


