KALENDARZ - I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
daty
sierpień

godziny

25.08. (wt.)

10.00

26-27.08.
28.08. (pt.)

wydarzenia
egzaminy uzupełniające do VI LO (matematyka)

od godz. 9.00
10.00






10.00



według
harmonogramu
według
harmonogramu



uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 – przekazanie
sztandaru (Czytelnia)
spotkanie z wychowawcami dla uczniów wszystkich klas w salach



zajęcia integracyjne dla uczniów klas I

14.00
17.30




18.30




posiedzenie rady pedagogicznej
zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas - spotkanie
z wychowawcami (online)
zebranie organizacyjne dotyczące studniówki (online)

egzaminy poprawkowe
posiedzenie rady pedagogicznej (online)
spotkania zespołów przedmiotowych

wrzesień
01.09. (wt.)

02 – 04.09.
14.09. (pon.)

do końca
września
październik
14.10. (śr.)
22.10. (czw.)

17.30 – 19.30
18.30

wstępna decyzja maturzystów 2021 dotycząca wyboru
przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego





Święto KEN – dzień wolny od zajęć




dzień wolny od zajęć



termin ustalenia ocen semestralnych w klasach III
(do tego dnia liczymy frekwencję uczniów klas III
w I semestrze)
posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas III (online),
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów
klas III

dzień otwarty dla rodziców
zebranie dotyczące studniówki (sala 128)

listopad
11.11. (śr.)
13.11. (pt.)

propozycja ocen semestralnych dla uczniów klas III

grudzień
15.12. (wt.)

16.12. (śr.)

14.00



15:00
17.12. (czw.)
18.12. (pt.)

9.00
11.00

21 – 22.12.
23 - 31.12.







zebranie dla rodziców uczniów klas III (online)




ferie zimowe



dzień otwarty (online)

wigilie klasowe – spotkania online z wychowawcami
spotkanie wigilijne wszystkich pracowników Szkoły
dni wolne
zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2021
04 - 17.01.
20.01. (śr.)
21.01. (czw.)

17.30 – 19.30

propozycja przewidywanych ocen semestralnych dla uczniów
klas I i II

luty
04.02. (czw.)

15:00

05.02. (pt.)

22.02. (pon.)

do godz.
15:00

23.02. (wt.)
24.02. (śr.)
25.02 (czw.)

14.00
14.00
15:00











do tego dnia maturzyści dokonują ostatecznego wyboru
przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego oraz składają
wnioski o dostosowanie warunków egzaminu
termin ustalenia ocen semestralnych w klasach I i II
(do tego dnia liczymy frekwencję uczniów w I semestrze)
od tego dnia w klasach I i II wystawiamy oceny na II semestr
klasyfikacja klas 1/1 – 1/7 oraz 2A – 2C (online)
klasyfikacja klas 2D – 2G oraz 2/1 – 2/7 (online)




posiedzenie rady pedagogicznej (online):
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej
uczniów klas I i II,
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w I semestrze,
sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych,
w tym analiza egzaminu maturalnego,
zatwierdzenie zasad i terminarza rekrutacji,
zatwierdzenie profili klas na rok szkolny 2021/2022



zebranie rodziców (online)




17.30

szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej (online)

