Organizacja roku szkolnego 2019/20
1. Rok szkolny trwa od 2 września 2019r. do 31 sierpnia 2020 r.

a)
dzieli się na 2 okresy:
 I okres od 02. 09. 2019 do 24.01. 2020r.
 I okres od 02. 09. 2019 do 29.11. 2019 r. dla klas kończących się maturą
 II okres od 02.12. 2019 do 24. 04. 2020 r. dla klas kończących się maturą
 II okres od 10.02. 2020 do 26.06. 2020 r. dla pozostałych klas
 24 kwietnia 2020 r. – zakończenie zajęć w kl III LO oraz klasach IV T;
 26 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dla pozostałych klas
b)
ferie i przerwy świąteczne:
 23. 12. 2019 (poniedziałek) – 31.12. 2019 (wtorek) – zimowa przerwa
świąteczna;
 27. 01. 2020 (poniedziałek) – 09. 02. 2020 (niedziela) – ferie zimowe;
 09. 04. 2020 (czwartek) – 14. 04. 2020 (wtorek) – wiosenna przerwa
świąteczna;
 27. 06. 2019 (sobota) – 31. 08. 2019 (poniedziałek) – wakacje;
c)
praktyki zawodowe w technikum
 grupa I TI , ITR, ITFiM – 2 tygodnie – 1.06.- 15.06.2020
 grupa II TI – 4 tygodnie – 23.03. – 23.04.2020
 grupa IITE – 2 tygodnie – 06.04.- 23.04.2020
 klasa IIITI – 4 tygodnie 04.05.2020 – 30.05.2020
 klasa IIITE - 4 tygodnie 04.05.2020 – 30.05.2020
d)
dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych
 12.06.2020r. (piątek) dzień po Bożym Ciele
 04. 05. 2020 (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z j. polskiego;
 05. 05.2020 (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki PP;
 06. 05. 2020 (środa) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego;
 07.05.2020 (czwartek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki PR;
 termin po uzgodnieniu/28.04.2020 (wtorek) - ŚWIĘTO SZKOŁY – dzień
otwarty

2. Terminy egzaminów zewnętrznych
egzamin maturalny: 04. 05. 2020r. – 25.05. 2020r.
egzamin zawodowy
SESJA STYCZEŃ - LUTY

10.01.2020r. – egzamin pisemny;
część praktyczna egzaminu:
E.13 - od 6.02.2020r. – 09.02.2020r.
E.14 – 11.01.2020r. – 14.01.2020r.
A.35. - 14.01.2020r. – 16.01.2020r.
A.36. - 16.01.2020r. – 18.01.2020r.
(wyniki 20 marca 2020r.)
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SESJA MAJ – LIPIEC
23.06.2020r. – egzamin pisemny
EE.08 - od 29.06.2020r. – 05.07.2020r.
AU.35 - od 24.06.2020r. – do 26.06.2020r.
E.13 - od 27.06.2020r. – 29.06.2020r.
E.14 – od 24.06.2020r. – do 25.06.2020r.
A.35 - od 24.06.2020r. – do 26.06.2020r.
A.36 - od 26.06.2020r. – do 28.06.2020r.
AU.20 - od 27.06.2020r. – 09.07.2020r.
Indywidualne spotkania
rodziców z dyrektorem
środa - czwartek – 11.00 – 14.00
z dyrektorem w sprawach pracowniczych i innych
poniedziałek – czwartek – po wcześniejszym uzgodnieniu
Terminy dyżurów nauczycieli dla rodziców – godz. 16.00 – 17.30.
10. 09. 2019 r. – spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami klas I ,
16. 10. 2019 r. – „dzień otwarty”,
20. 11. 2019 r. – zebranie klasowe (wywiadówka klas 1),
02 - 4. 12. 2019 r. - wywiadówka klas najstarszych,
22. 01. 2020 r. - zebranie klasowe– ZAKOŃCZENIE semestru,
18. 03. 2020 r. - zebranie klasowe dla klas maturalnych (wywiadówka),
„dzień otwarty” dla innych klas,
20. 05. 2020 r. - zebranie klasowe dla klas I i II.

