
HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY rok szkolny 2020/2021 

10.09.2020r.  
(czwartek) 

godz. 15:05 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego; analiza matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych 

17.09.2020r.  
(czwartek) 

godz. 17:00 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas 
Informacja o terminach i spotkaniach w roku szkolnym, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym, informacja o egzaminie maturalnym i 
zawodowym, poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania uczniów, wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców, 
ustalenie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców, ubezpieczenie uczniów. 

19.11.2020r. 
(czwartek)  

godz. 17:00 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas  
Poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o bieżących sprawach wychowawczych  

7.12.2020r. 
Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz braku podstaw do klasyfikacji w klasach maturalnych oraz 
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych i o braku podstaw 
do klasyfikacji 

14.12.2020r. Wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych oraz poinformowanie uczniów o 
ocenach śródrocznych 

21.12.2020r. 
(poniedziałek) 

godz. 15:10 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych 

5.01.2021r. 
Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz braku podstaw do klasyfikacji w klasach I – III oraz 
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych i o braku podstaw 
do klasyfikacji 

12.01.2021r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 

13.01.2021r. 
Wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania we wszystkich klasach  
oraz poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych 

20.01.2021r. 
(środa) 

godz. 15:10 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna uczniów wszystkich klas 

21.01.2021r.  
(czwartek) 

godz. 17:00 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas  

Poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o bieżących sprawach wychowawczych  

Styczeń 2021 Dzień patrona szkoły Wincentego Witosa  



15.04.2021r.  
(czwartek) 

godz. 17:00 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas 
Poinformowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o bieżących sprawach wychowawczych  

14.04.2021r. 
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych. 
Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych 

21.04.2021r. Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do godz. 15:00 

28.04.2021r. 
(środa) 

godz. 15:10 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas maturalnych 

Szkolenie zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego  

30.04.2021r. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

4 – 20.05.2021r. Egzamin maturalny 

9.06.2021r. 
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych (w rubryce ocen cząstkowych pod hasłem „przewidywana ocena”) 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 

16.06.2021r. Wystawienie ocen rocznych z przedmiotów i zachowania. Poinformowanie uczniów o ocenach rocznych 

22.06.2021r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 

23.06.2021r. 
(środa) 

godz. 15:10 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klasy I - III 

25.06.2021r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

 


