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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 
TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

I półrocze/sem. 02.09.2019r. - 24.01.2020r.  

II półrocze/sem. (4te, 4sph, LO sem.VI) 25.01.2020r. - 24.04.2020r. 

II półrocze/sem. (pozostałe klasy) 25.01.2020r. - 26.06.2020r. 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (4te, 4sph) 24.04.2020r. 

Zakończenie roku szkolnego w klasach programowo 

najwyższych branżowej szkoły (3BF) 
26.06.2020r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020r. 

TERMINY FERII SZKOLNYCH 

Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2019 r. - 31.12.2019r. 

Ferie zimowe 27.01.2020 r. - 09.02.2020r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. - 14.04.2020r. 

Ferie letnie 27.06.2020 r. - 31.08.2020r. 

TERMINY REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

23.03.2020r. - 25.03.2020r. 

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej (część pisemna i ustna) 

ustalona przez Dyrektora CKE 
04.05.2020r. - 22.05.2020 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik 

elektryk (IV-E.24), technik mechanik (IV – M.44), technik 

spedytor (IV – A.29), technik handlowiec (IV- A.22) 

sesja styczeń/luty 2020r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik 

elektryk (III – EE.05), technik mechanik (III – G.20), 

sprzedawca (III - A.18) 

sesja czerwiec/lipiec 2020r. 

TERMINY PLANOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Kl. 3A – praktyki zewnętrzne 04.05.2020r. - 29.05.2020r. 

(4 tygodnie) Kl. 3B – praktyki zewnętrzne 

TERMINY DODATKOWYCH PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTÓW 

Europejski Tydzień Sportu 23.09.2019r. – 27.09.2019r. 

Czas Zawodowców BIS (1-tygodniowe laboratoria / Piła) 

a) technik spedytor 

b) technik handlowiec 

a) 07-11.10.2019r.  

b) 18-22.11.2019r. 

ERASMUS+ 

(technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor) 

21.03 – 11.04.2020r. 

(3 tygodnie) 
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TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

organizacyjna  
22.08.2019r. 

29.08.2019r. 

szkoleniowo – wychowawcza 12.09.2019 r. (czwartek) 

szkoleniowo – wychowawcza 14.10.2019 r. 

szkoleniowo – wychowawcza 25.11.2019 r. 

klasyfikacyjna 20.01.2020 r. 

analityczna 10.02.2020 r. 

szkoleniowo – wychowawcza 23.03.2020 r. 

klasyfikacyjna uczniów klas czwartych technikum i LO 

sem.VI 
20.04.2020 r. 

klasyfikacyjna pozostałych uczniów szkół dla młodzieży 22.06.2020 r. 

analityczna 03.07.2020 r. 

W razie konieczności zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania Rady Pedagogicznej 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

spotkanie organizacyjne dla klas I 05.09.2019 r. 

spotkanie organizacyjne dla pozostałych klas 10.09.2019 r. 

spotkanie śródroczne 22.10.2019 r. 

spotkanie klasyfikacyjne/śródroczne 10.12.2019r. 

spotkanie klasyfikacyjne dla klas 4 SPH, 4 TE i śródroczne 

pozostałych klas 
24.03.2020 r. 

spotkanie klasyfikacyjne 26.05.2020r. 

➢ na wniosek wychowawcy klasy możliwe dodatkowe spotkanie z rodzicami 

➢ od 21.01.2020 do 24.01.2020 r. wychowawcy klas zobligowani są do poinformowania 

rodziców o wynikach klasyfikacji za I półrocze. 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

Powiatowe Obchody DEN 14.10.2019r. 

część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie w sesji I-II 2020 r. 
10.01.2020r. 

egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego (dla uczniów T) 
04- 06.05.2020r. 

część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie w sesji VI-VII 2020 r. 
23.06.2020 r. 

dni przed zakończeniem roku szkolnego (BS u pracodawców ) 24 -25.06.2020 r. 

DNI WOLNE OD PRACY PO ODPRACOWANIU W SOBOTĘ 

12.06.2020r. - piątek po Bożym Ciele (odpracowanie 06.06.2020r.) – BS u pracodawców 

 


