Organizacja roku szkolnego 2020/2021
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
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Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych Technikum Nr 12

1 września 2020 r. (wtorek)

Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia

25 czerwca 2021 r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach I – III
Technikum Nr 12

30 kwietnia 2021 r. (piątek)

25 czerwca 2021 r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach I – II Szkoły
Branżowej I stopnia
Zakończenie zajęć w Branżowej
Szkole II stopnia
4

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

23 – 31 grudnia 2020 r.

5

Ferie zimowe dla uczniów i nauczycieli

4 – 18 stycznia 2021 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów

1 – 6 kwietnia 2021 r.

7

Ferie letnie dla uczniów

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
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Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

a) dni do odpracowania
4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym
Ciele w sobotę 12 czerwca 2021 r.
b) dni wolne od zajęć
dydaktycznych
1 września 2020 r.
14 października 2020 r.
4,5,6,13 maja 2021 r.
21,22 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
Święto Szkoły – termin do ustalenia
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I Semestr
 klasy IV

1.09.2020 r. – 22.01.2021 r.

 klasy I – III

1.09.2020 r. – 29.01.2021 r.

 Branżowa Szkoła II stopnia

1.09.2020 r. – 29.01.2021 r.
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II Semestr


klasy IV

25.01.2021 r. – 30.04.2021 r.



klasy I – III

1.02.2021 r. – 25.06.2021 r.
1.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

 Branżowa szkoła II stopnia
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Egzamin maturalny
Egzamin zawodowy
Próbny egzamin maturalny oraz próbny
egzamin zawodowy
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Praktyka zawodowa dla klas – 4 tygodnie
a) 3 Tli, 3 TL1, 3 TL2, 3 TS, 3 TP, 3 TK

b) 2 Tli, 2 TL1, 2 TL2, 2 TS, 2 TP, 2 TK,
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Praktyka zawodowa/zajęcia praktyczne dla
klas:
a) 3 TE

4-27 maja 2021 r
7 czerwca – 8 lipca 2021 r.
Według bieżących ustaleń Komisji
przedmiotowych i Komisji
Kształcenia Zawodowego
1.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
/20 dni roboczych po 8h/
10.05.2021 r. – 6.06.2021 r.
/20 dni roboczych po 8h/

1.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
/20 dni roboczych po 8h/
4.05.2021 r. – 10.05.2021 r.
/5 dni po 8 h/

b) 2 TE

10.05.2020 r. – 6.06. 2021 r.
/20 dni roboczych po 8h/
+ 1x w tygodniu po 4 h
1 x w tygodniu po 4 h
/cały rok szkolny/ - czwartek

c) 2TEP

1 x w tygodniu po 4 h
/cały rok szkolny/-środa

d) 3 BM

4.09.2020 r. do 14.05.2021.
1 raz w tygodniu – piątek

e) 1BM2

1.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
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Terminy Rad Pedagogicznych
28.08.2020 r. (piątek)
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Organizacyjna
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RADA PEDAGOGICZNA:
 Przedstawienie planu nadzoru
pedagogicznego na rok szkolny
2020/2021.

18

10.09.2020 r. (czwartek)

Klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki
klasyfikacji I semestru
 klasy IV

25.01.2021 r.(poniedziałek)

 klasy I – III

25.01.2021 r. (poniedziałek)

 Branżowa Szkoła II stopnia

1.02.2021 r. (poniedziałek)

19

Plenarna – podsumowująca I semestr
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Klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki
klasyfikacji II semestru

19.02.2021 r. (czwartek)



klasy IV

26.04.2021 r.(poniedziałek)



klasy I – III

21.06.2021 r.(poniedziałek)

 Szkoła Branżowa II stopnia

21.06.2021 r. (poniedziałek)

21

Plenarna – za rok szkolny 2020 / 2021

22

Rady szkoleniowe

28.06.2021 r.(poniedziałek)
Obecność obowiązkowa. Zwalnia
tylko L – 4
według osobnego grafiku

Terminy klasyfikacji
23 Poinformowanie uczniów
o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych wraz z wpisaniem
przewidywanych ocen do dziennika
elektronicznego:
7.04.2021 r.(środa)
godz. 14.00
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klasy IV



klasy I – III

Poinformowanie słuchaczy Branżowej Szkoły
II stopnia o spełnieniu/niespełnieniu
warunków dopuszczenia do egzaminów
semestralnych – informują nauczyciele
uczący poszczególnych przedmiotów
24 Pisemne powiadomienie rodziców
i opiekunów uczniów
o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych :

2.06.2021 r.(środa)
godz. 14.00
I semestr - 4.12.2020
(piątek)
II semestr – 7.05.2021 r.(piątek)



klasy IV

8.04.2021 r.(czwartek)



klasy I – III

3.06.2021 r.(czwartek)

25 Wpisanie ocen
klasyfikacyjnych/semestralnych do
dziennika elektronicznego.
Semestr I
 klasy IV

22.01.2021 r. (piątek), godz. 14.00

 klasy I-III

22.01.2021 r.(piątek), godz. 14.00
(od 18.01.2021 – ferie zimowe)

 Branżowa Szkoła II stopnia

22.01.2021 r. (piątek), godz. 20.00

Semestr II


klasy IV

23.04.2021 r. (piątek), godz. 14.00



klasy I – III

18.06.2021 r. (piątek), godz. 14.00



Branżowa Szkoła II stopnia

18.06.2021 r. (piątek) godz. 20.00

Spotkania wychowawców klas z rodzicami
26

Wg osobnego grafiku - wrzesień

Tylko klasy pierwsze

Do czasu trwania reżimu
sanitarnego wywiadówki i
spotkania z rodzicami prowadzone

4

są online oraz odbywają się
konsultacje drogą telefoniczną
zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na stronie szkoły

Konsultacje telefoniczne nauczycieli z rodzicami
27

Obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli

60 minut 1 x w tygodniu
lub 30 minut 2 x w tygodniu

Spotkania zespołu wychowawczego
28

Problemy wychowawcze klas będą omawiane w czasie spotkań rady
pedagogicznej, a w razie konieczności zespoły wychowawcze będą zwoływane
na bieżąco

Spotkania zespołu przedmiotów ogólnokształcących
1 raz w miesiącu - harmonogram opracowuje przewodniczący i przedkłada do
sekretariatu do 4.09.2020 r.

Spotkania zespołu kształcenia zawodowego
1 raz w miesiącu - harmonogram opracowuje przewodniczący i przedkłada do
sekretariatu do 4.09.2020 r.

Spotkania nauczycieli zespołów klasowych odbywają się raz w
miesiącu – harmonogram opracowuje wychowawca i przedkłada do
sekretariatu do 4.09.2020 r.
Inne terminy
29

Terminy uroczystości szkolnych

wg odrębnego kalendarium

30

Spotkanie wigilijne pracowników szkoły

22.12.2020 r.(czwartek)
Istnieje możliwość zorganizowania
wigilii klasowej w ramach
wewnętrznych ustaleń z
wychowawcą lub nauczycielem
prowadzącym zajęcia.(Na pisemną
prośbę wychowawcy
i samorządu klasowego). Podanie
należy złożyć do dyrektora do
sekretariatu do 18.12.2020 r.

31

Studniówka

?????
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Zakończenie klasyfikacji w klasach programowo najwyższych
Zakończenie klasyfikacji
z poszczególnych przedmiotów
w klasach maturalnych
Frekwencja za II semestr klas IV

23.04.2021 r. /piątek/

Wypełnienie arkuszy ocen oraz sprawozdań
wychowawców klas i przekazanie ich
przewodniczącemu konferencji
klasyfikacyjnej

26.04.2021 r. /poniedziałek/

35

Rada klasyfikacyjna klas programowo
najwyższych

26.04.2021 r. /poniedziałek/
lekcje skrócone do pół godziny

36

Złożenie wypełnionych świadectw
w sekretariacie szkoły

28.04.2021 r. /środa/
do godz.12.00

37

Uroczystość rozdania świadectw ukończenia
szkoły

30.04.2021 r./piątek/
godz.13.15
aula szkoły

32

33
34

21.04.2021 r.

W oparciu o to sprawozdanie wychowawcy
klas omówią na konferencji stan własnej
pracy pedagogicznej z zespołem
uczniowskim oraz proponowane wpisy na
świadectwach dotyczące osiągnięć uczniów.

Egzaminy semestralne
Egzaminy semestralne
dla Branżowej Szkoły II stopnia odbywają się:
- pisemne w przedostatnim tygodniu zajęć,
- ustne w ostatnim tygodniu zajęć
Pisemne: 4 – 8 stycznia 2021 r.
I semestr

Ustne: 11 – 15 stycznia 2021 r.
Pisemne: 7 – 11 czerwca 2021 r.
Ustne: 14 – 18 czerwca 2021 r.

II semestr

Egzamin maturalny
38

Rozdanie deklaracji maturalnych przez
wychowawców w klasach na godzinach
wychowawczych

Wrzesień 2020

39

Przypomnienie uczniom procedury
egzaminu maturalnego oraz zapoznanie
rodziców z procedurą egzaminu
maturalnego.

Wrzesień 2020
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40

Zebranie deklaracji przez wychowawców

Wrzesień 2020

41

Złożenie sprawdzonych deklaracji w
sekretariacie
Część pisemna egzaminu maturalnego

Do końca września 2020

42

4 maja 2021 – język polski
5 maja 2021 – matematyka
6 maja 2021 – język nowożytny
13 maja 2021 - geografia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
43

44

45

Rozdanie deklaracji dotyczących
przystąpienia w sesji letniej do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieDeklaracje rozdają wychowawcy klas
Przypomnienie uczniom procedury
egzaminów oraz zapoznanie rodziców
z procedurą egzaminów.
Zebranie deklaracji przez wychowawców

Listopad 2020 r.

Listopad 2019 r.

Do 7.12.2020 r.

/Wychowawcy sprawdzają wypełnienie
deklaracji i układają je w porządku
alfabetycznym/
46
47

Złożenie sprawdzonych przez
wychowawców deklaracji u wicedyrektora
Część pisemna
i praktyczna egzaminu zawodowego

14.12.2020 r.
PP2017
Pisemny 22 czerwca 2021
Praktyczny:
– model D – 21 czerwca 2021
– model W – 23 czerwca – 8 lipca
2021
PP 2019
termin główny:
-7 czerwca 2021 (cz. praktyczna)
-Jeden dzień pomiędzy 8-12
czerwca 2021 (cz. pisemna
elektroniczna)
termin dodatkowy:
29 czerwca 2021 (cz. praktyczna)
23 czerwca 2021 (cz. pisemna
elektroniczna)
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Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2020/2021
48

Wpisanie przewidywanych ocen rocznych do
elektronicznych dzienników lekcyjnych i
poinformowanie o nich uczniów oraz
rodziców
Wpisanie przez wszystkich nauczycieli do
dzienników klasowych informacji o uczniach,
którzy powinni być wyróżnieni przez
wychowawcę klasy wg wzoru: " Proszę
wychowawcę klasy o udzielenie pochwały
uczniowi............. za ............".
Poinformowanie uczniów o konieczności
rozliczenia się z poszczególnymi agendami
(biblioteka, gabinety, SKS)

Terminy podane w punktach:
23, 24 i 25 Organizacji Roku
Szkolnego 2020/2021

51

Frekwencja za II semestr

do 18.06.2021 r. (piątek)

52

Ustalenie ocen za zachowanie

do 18.06.2021 r. (piątek)

53

Wpisanie ocen do dziennika
elektronicznego

do 18.06.2021 r. (piątek)

Oceny z przedmiotów
oraz ocena z
zachowania
za
ostatni
semestr
są
jednocześnie
ocenami
rocznymi
uwzględniającymi wiadomości i umiejętności
(zachowanie)
ucznia
z poprzedniego
semestru.

godz.14.00

54

Zakończenie klasyfikacji uczniów klas
I - III

18.06.2021 r. (piątek)

55

Złożenie w sekretariacie szkoły przez
uczniów lub ich prawnych opiekunów podań
o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

do 21.06.2021 r. godz.10.00

56

Wypełnienie arkuszy ocen oraz sprawozdań
wychowawców klas i przekazanie ich
przewodniczącemu konferencji
klasyfikacyjnej

21.06.2021 r. (czwartek)

49

50

8

do 14.06.2020 r.

do 14.06.2020 r.

W oparciu o to sprawozdanie
wychowawcy klas omówią na
konferencji stan własnej pracy
pedagogicznej z zespołem
uczniowskim oraz proponowane
wpisy na świadectwach dotyczące
osiągnięć uczniów.

57

Konferencja klasyfikacyjna

21.06.2021 r.(poniedziałek)
13.15
- lekcje skrócone do 30 min

58

Złożenie wypełnionych arkuszy ocen,
świadectw do podpisu w sekretariacie

28.06.2021 r.(środa)
godz. 12.00

59

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2020/2021
 Zbiórka młodzieży na dziedzińcu
szkolnym

30.06.2021 r.(piątek)

 Wychowawcy klas obecni są przy
swoich klasach, przeprowadzają
zbiórki klas w odpowiednim miejscu
dziedzińca i zapewniają dyscyplinę w
czasie uroczystości
 Za przygotowanie uroczystości
odpowiada Samorząd Szkolny

60

61
62
63

64

65

 Radiofonizacja dziedzińca lub
szkoły(w przypadku braku dobrej
pogody), p. J. Ropienki
 Pisemne zawiadomienie rodziców
o nieotrzymaniu promocji przez
uczniów, o udzielonych im naganach,
karach, a także o egzaminach
poprawkowych i klasyfikacyjnych.
 Wychowawcy klas przekazują
informacje rodzicom drogą mailową

do 28.06.2021 r.

Zabezpieczenie sprzętu dydaktycznego na do 28.06.2021 r.
okres wakacji przez opiekunów gabinetów
Przekazanie
uzupełnionych
dzienników do 28.06.2021 r.
lekcyjnych do Dyrektor Szkoły
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej
28.06.2021 r.(poniedziałek)
Obecność obowiązkowa. Zwalnia
tylko L – 4
Rada Pedagogiczna
rozpoczynajaca rok szkolny 202021 – termin zostanie podany.
Dzień gospodarczy przed rozpoczęciem Termin zostanie podany na
nowego roku szkolnego
plenarnym zebraniu rady
pedagogicznej w czerwcu 2021 r.
Egzaminy poprawkowe
ostatni tydzień sierpnia 2021 r.
Nauczyciele, którzy ustalili oceny
niedostateczne są zobowiązani do
przekazania uczniom, którzy zdają
egzaminy poprawkowe wymagań
dotyczących egzaminu oraz do
9

złożenia zestawów zawierających
pytania na część pisemną (3 tematy)
i zestawy na część ustną
(3 zadania w zestawie) w terminie do
28.06.2021 r. do godz. 8.00 (Ilość
zestawów jest większa o 1 zestaw w
stosunku do ilości zdających
uczniów).
WAŻNE!!!
Uczniowie posiadający opinie
o dysfunkcjach powinni mieć na
egzaminie wymagania dostosowane
zgodnie do zaleceń zawartych w
opiniach. Jednocześnie zobowiązuje
się wychowawców do
powiadomienia dyrektora szkoły
o uczniach posiadających takie
opinie i zdających egzamin
poprawkowy wg poniższego wzoru:
Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Egzamin
poprawkowy
przedmiotu

z

Dysfunkcje
ucznia
wynikające
opinii PPP

z

Zalecenia
poradni
dotyczące
traktowania
ucznia

Podpis wychowawcy
………………………………
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