
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych    2 września 2019 r. 
 

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze I półrocze od 2 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. 
II półrocze od 1 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. 
 

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2019 r. 
godz. 8.15 uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz 
klas 1 – 4 
godz. 9.15 uczniowie klas 5 – 8  

Spotkanie organizacyjno – informacyjne z rodzicami 11 września 2019 r. 
 

Pasowanie uczniów klas1  11 października 2019 r. 
 

Zebranie informacyjne – przekazanie rodzicom informacji o 
osiągnięciach uczniów 

27 listopada 2019 r. 

Przekazanie informacji wychowawcom klas o przewidywanych 
śródrocznych rocznych ocenach niedostatecznych przez nauczycieli 
przedmiotów. 

 
6 grudnia 2019 r. 

Pisemne przekazanie rodzicom propozycji ocen uczniów z 
przedmiotów i zachowania przez nauczycieli przedmiotów i 
wychowawców.  Powiadomienie za pisemnym potwierdzeniem o 
zagrożeniach oceną niedostateczną. 

do  20 grudnia 2019 r. 



Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r. 
 

Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen z przedmiotów i 
zachowania. Pisemne poinformowanie rodziców uczniów o ocenach 
niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych                    
z zachowania 
 

3 stycznia 2020 r.  godz. 15.00 

Posiedzenie klasyfikacyjnej  śródrocznej rady pedagogicznej 
 

8 stycznia 2020 r. 

Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r. 
 
 

Posiedzenie śródrocznej podsumowującej rady pedagogicznej 29 stycznia 2020 r. godz. 15.00 
 

Wywiadówka śródroczna 29 stycznia 2020 r. godz. 17.00 
 

Bal klas VIII 30 stycznia 2019 r. 
 

Termin zakończenia pierwszego półrocza  31 stycznia 2019 r. 
 

Masza Św. Środa popielcowa 26 luty 2020 r. 
 

Rekolekcje wielkopostne Marzec/kwiecień 
 



Egzamin ósmoklasisty 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 
9:00  
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 
9:00  
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. 
(czwartek) – godz. 9:00 

Przekazanie informacji wychowawcom klas o przewidywanych 
rocznych ocenach niedostatecznych przez nauczycieli przedmiotów. 

18 maja 2020 r.  

Zebranie informacyjne – przekazanie rodzicom propozycji ocen 
uczniów z przedmiotów i zachowania przez nauczycieli przedmiotów i 
wychowawców. Pisemne powiadomienie o zagrożeniach oceną 
niedostateczną. 

27 maja 2020 r. godz. 17.00 

Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen z przedmiotów i 
zachowania. Pisemne poinformowanie rodziców uczniów o ocenach 
niedostatecznych oraz ocenach nieodpowiednich i nagannych z 
zachowania 

10 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 

Boże Ciało 11 czerwca 2020 r. 
 

Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej 17 czerwca 2020 r. godz. 15.00 
 

Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego  
 
 

25 czerwca 2020 r.  
godz. 9.15- oddziały przedszkolne i klasy I-IV, godz. 
10.15 klasy V-VIII  
 
 



Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII szkoły podstawowej 25 czerwca 2020 r. godz. 17.00 
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów szkoły podstawowej  26 czerwca 2020 r. godz. 8.00 
 

Posiedzenie podsumowującej rady pedagogicznej 26 czerwca 2020 r.  
 

Ferie letnie 29 czerwca  - 31 sierpnia 2020 r. 

Posiedzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 
2020/2021 

26 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 
 

Msza Św. na zakończenie roku szkolnego  25 czerwca 2020 r. 
 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r . 
 

Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. 
 

Źródło: 

 Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a. 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze 

zm.) - §2, §3, §4. 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) - §2, §3, §4. 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) - § 5 pkt 1. 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) - §6 pkt 1. 
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