
                                                                                                    

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019 / 2020 

 
  4 tyg. / 20 dni 

2 poniedz. Inauguracja  roku szkolnego 

18 oda Zebrania z rodzicami 

PADZIERNIK 4 tyg. / 22 dni 

9  Rada pedagogiczna  

14 poniedz.        -IV) 

LISTOPAD 4 tyg. / 19 dni 

1 p     
11 poniedz.     
13 oda Rada pedagogiczna 

20  Zebrania z rodzicami 

 3 tyg. / 15 dni  

20       
23-31 pon-wt    

STYCZE   3 tyg. / 16 dni  

1 oda    y) 

6 poniedz.      
18 sobota Studniówka 

15 oda Rada pedagogiczna klasyfikacyjna, 

17 p Koniec I semestru  

22  Rada pedagogiczna analityczna,  zebrania z rodzicami  

27.01-7.02 pon - pt Ferie zimowe 

LUTY  3 tyg. / 15 dni 
   

MARZEC 4 tyg. / 22 dni  

6 - 8 pt / so /nd Targi edukacyjne 

18  Rada pedagogiczna szkoleniowa 

25       (godz. 17:00) 

  3 tyg. / 18 dni 

1-2-3  Rekolekcje wielkopostne 

4 sobota       
8 - 14 czw - wt    

22 oda Rada pedagogiczna klasyfikacyjna  klas matur. i zebrania z rodzicami klas maturalnych 

24 p      

29  Zebrania z rodzicami 

MAJ 4 tyg. / 17 dni 

1 p    
4/5/6/7 pon - cz Pisemne egzaminy maturalne  (dni wolne) 

4 -29 pn  pt. Praktyka zawodowa klas 3TK 

4- 22  Pisemne i ustne egzaminy maturalne 

CZERWIEC 4 tyg. / 13 dni 

5    

11 czwartek     
12    

23 wtorek Egzamin zawodowy pisemny (  ) 

24  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 

25 czwartek   
26 p     

24.06-9.07.  Egzaminy praktyczne zawodowe 

od 26.06.       

  

24-25 pon - wt Ewent. poprawkowe egzaminy maturalne 

25-26 wt -  Egzaminy poprawkowe 

27-28 cz - pt Rada pedagogiczna analityczna i przygotowawcza 


