Rozpoczęcie roku szkolnego

2 wrzesień 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudzień 2019 – 31 grudzień 2019

Ferie zimowe

10 luty – 23 luty 2020

Egzamin ósmoklasisty

język polski 16 czerwca 2020 (wtorek)
matematyka 17 czerwca 2020 (środa)
język angielski 18 czerwca 2020 (czwartek)

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwiecień– 14 kwietnia 2020

Majówka – Święto Pracy, Święto
Konstytucji 3 maja

1 i 3 maj 2020 (piątek – niedziela)

Boże Ciało

11 czerwiec 2020 (czwartek)

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwiec 2020r.

Dzień Patrona

22 maj 2020 (piątek)

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

1 czerwiec 2020 (poniedziałek)

Wakacje

27 czerwiec – 31 sierpień 2020

I semestr

2 wrzesień 2019 – 31 styczeń 2020

II semestr

1 luty 2020 – 26 czerwiec 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
14 październik 2019 poniedziałek DEN na podstawie art. 74 KN
31 październik 2019
2-3 styczeń 2020
16, 17, 18 czerwca 2020 (egzamin klas 8) – dni wolne dla klas I-VII
30 kwiecień 2020
12 czerwca 2020

Terminy wystawiania ocen klasyfikacyjnych

I semestr

II semestr

Przewidywana ocena niedostateczna
16.12.2019

Przewidywana ocena niedostateczna
14.05.2020

Oceny proponowane 10.01.2020

Oceny proponowane 14.05.2020

Oceny ostateczne 17.01.2020

Oceny ostateczne 05.06.2020
Termin składania pisemnych wniosków do
nauczycieli o podwyższenie proponowanej
oceny
rocznej do 14.05.2020

Termin składania podań o egzamin
klasyfikacyjny do 18.05.2020
(egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych – do 25 czerwca)

Termin składania podań o egzamin poprawkowy
do 25.06.2020
(egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich)

Termin zgłaszania zastrzeżeń co do rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
zachowania, wystawionych niezgodnie z
przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny – 29-30.06.2020
(nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Terminy spotkań z rodzicami

I semestr

PP, OP i kl. 1-3
18.09.2019 – zebranie (g.17.30)
06.11.2019 – dzień otwarty (g. 17-19)
18.12.2019 – zebranie (g. 17-19)
29.01.2020 – zebranie (g. 17-19)
kl. 4-8
18.09.2019 – zebranie (g. 18.30)
07.11.2019 – dzień otwarty (g. 17-19)
19.12.2019 – zebranie (g. 17-19)
30.01.2020 – zebranie (g. 17-19)

II semestr

PP, OP i kl. 1-3
11.03.2020– dzień otwarty (g. 17-19)
23.04.2019 – dzień otwarty (g. 17-19)
13.05.2019 – zebranie (g. 17-19)
kl. 4-8
12.03.2020 – dzień otwarty (g.17-19)
23.04.2019 – dzień otwarty (g.17-19)
14.05.2019 – zebranie (g.17-19)

