TERMINARZ PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. FLORIANA CEYNOWY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
wydarzenie

Lp.

Termin

1

26.08.2020, godz. 9.00

Zebranie rady pedagogicznej
podsumowujące rok szkolny 2019./2020

2

26.08.2020, godz. 10.00

Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące
rok szkolny 2020/2021

3

01.09.2020, godz. 9.00

4

01.09.2020, godz. 10.00
14.09.2020, godz.10.30

5

17.09.2020, godz. 16.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020
Rada pedagogiczna
Zebranie rady pedagogicznej;
przedstawienie planu nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły
Zebrania rodziców klas I - III
z wychowawcami; wybór trójek
klasowych; wybór rodziców do Rady
Rodziców
Posiedzenie Rady Rodziców (po jednym
rodzicu z trójki klasowej)
Dzień Edukacji Narodowej (obchodzony
w szkole)
Dzień Edukacji Narodowej. (dzień wolny
od zajęć dydaktycznych)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –
Rozporządzenie MEN.
analiza śródokresowa

17.09.2020 r., godz. 16.30
6

13.10.2020, godz. 14.15

7

14.10.2020

8

02.11.2020

9

10.11.2020, godz. 10.30

10

12-13.11.2020

10

09.12.2020

11

10.12.2020; godz. 16.00

10.12.2020, godz. 15.30
12

22.12.2020 r.

13

23.12-31.12.2020

14
15

15.01.2021
21.01.2021; godz. 15.00

16
17

………………..
11.02.2021

18
19

15.02.-28.02.2021
18.03.2021, godz. 16.00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych –
Rozporządzenie MEN.
Wystawienie uczniom zagrożeń ocenami
niedostatecznymi za I półrocze
Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III;
zapoznanie rodziców uczniów klas trzecich
z procedurami egzaminów maturalnych w
roku 2021 oraz wynikami matur z roku
2020.
Zebranie trójek klasowych z dyrektorem
szkoły.
Wigilie klasowe; dzień wolny od zajęć
dydaktycznych – Rozporządzenie MEN
Zimowa przerwa świąteczna
Wystawienie ocen za I półrocze
zebranie klasyfikacyjne rady
pedagogicznej
studniówka
zebranie rady pedagogicznej
podsumowujące pracę szkoły za I półrocze
ferie zimowe
zebrania rodziców klas z wychowawcami:
powiadomienie rodziców o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi uczniów klas

dodatkowe
dni wolne

1
2
3-4

5
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trzecich; spotkanie Rady Rodziców, godz.
15.30.
20

…………………………

rekolekcje wielkopostne

21

Drzwi Otwarte I LO.

22

marzec (termin zostanie
podany w lutym) – 2 dni
jeden dla szkół świeckich,
drugi spoza Świecia
1-6.04.2021

23

15.04.2021

24

21.04.2021

25

22.04.2021; godz. 15.00

26

30.04.2021

27

04-07.05.2021

28

13.05.2021

29

04.06.2021

Wystawienie ocen proponowanych w
klasach trzecich.
Wystawienie ocen końcowych w klasach
trzecich.
zebranie klasyfikacyjne rady
pedagogicznej dotyczące uczniów klas III,
śródokresowa analiza klas I-II; szkolenie
przewodniczących i członków zespołów
nadzorujących i egzaminujących przed
egzaminem maturalnym 2021
zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach
III, przygotowanie sal egzaminacyjnych
i dokumentacji do przeprowadzenia
egzaminów maturalnych
Pisemne egzaminy maturalne – dni wolne
od zajęć dydaktycznych – Rozporządzenie
MEN
zebranie konsultacyjne dla rodziców
klas I-II; powiadomienie rodziców o
zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
uczniów klas pierwszych i drugich
dzień wolny od zajęć edukacyjnych
(rozporządzenie MEN)

30

09.06.2021

31

10.06.2021

32

16.06.2021

33

17.06.2021, godz.15.00

34

25.06.2021, godz.9.00

35

26.06.-31.08.2021

zebranie klasyfikacyjne rady
pedagogicznej dotyczące klas I-II
zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych;
ferie letnie

36

25.08.2021, godz. 10.00

Egzaminy poprawkowe.

Wiosenna przerwa świąteczna.

ostateczny termin wystawienia ocen
proponowanych z przedmiotów
i zachowania
podanie do publicznej wiadomości
zestawu podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2021/2022 w I LO
Wystawienie ocen za II półrocze oraz
końcowo rocznych.

6-9

10
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37
38

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
rada pedagogiczna podsumowująca pracę
szkoły w roku 2020/2021
26.08.2021; godz. 11.00
zebranie rady pedagogicznej przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022
26.08.2021, godz. 10.00

Terminarz roku szkolnego będzie modyfikowany zgodnie z prawem i bieżącymi potrzebami szkoły.

