Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
L.p.
Zdarzenie
1. Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021.
Po radzie spotkania zespołów nauczycielskich - plany pracy.
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
Sala gimnastyczna: godz. 9.00 – klasy I technikum, godz. 10.00 - klasy I branżowej szkoły I
stopnia. Pozostałe klasy spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie ustalonym
harmonogramem.
3. Zebranie ogólne wszystkich rodziców.
- Spotkanie rodziców z wychowawcami ( w salach lekcyjnych). Wybór przedstawicieli rad
klasowych rodziców.
- Zebranie przewodniczących rodzicielskich rad klasowych (wszystkie klasy) - spotkanie z
dyrekcją w świetlicy szkolnej.
4. Termin wypełnienia świadectw i arkuszy ocen uczniów klasyfikowanych w sierpniu 2020.
5. Termin uzupełnienia danych w dzienniku elektronicznym, złożenie do dyrekcji planów pracy
zespołów nauczycielskich oraz organizacji szkolnych, opracowanie planów pracy
wychowawczej, rozkładów materiału nauczania w poszczególnych klasach z wyróżnieniem
treści z podstawy programowej (nr treści) oraz przedmiotowych zasad oceniania zgodnych z
wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (teczka nauczyciela/wychowawcy).
6. Termin oddania wniosków o rozpoczęcie stażu i propozycji planów rozwoju zawodowego
(nauczyciel kontraktowy i mianowany). Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia
rozpoczęcia zajęć przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego (nie składa
wniosku).
7. Rada Pedagogiczna – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny
2020/2021.
8. Przeprowadzenie diagnozy „na wejściu” w klasach pierwszych
9. Rada Pedagogiczna szkoleniowa.
10. Opracowanie załącznika do PZO – sposoby dostosowań warunków i form pracy do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia (uczniowie z orzeczeniem lub opinią).
11. Dzień Edukacji Narodowej – uroczysta akademia.
12. Termin złożenia analiz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych – przewodniczący
zespołów przedmiotowych.
13. Rada Pedagogiczna – wyniki diagnozy uczniów klas pierwszych (prezentacja wychowawców
klas i pedagoga szkolnego), podsumowanie wyników egzaminu maturalnego i zawodowego.
14. Rada Pedagogiczna szkoleniowa.
15. Termin wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych dla uczniów wszystkich klas
technikum i szkoły branżowej.
16. Zebranie rodziców (online) – informacje o ocenach śródrocznych. Wychowawcy klas przekażą
również rodzicom zestawienie przewidywanych ocen śródrocznych za pośrednictwem dziennika
elektronicznego (jeżeli rodzic nie uczestniczył w zebraniu i nie odebrał wiadomości to niezbędny
jest kontakt telefoniczny).
17. Koncert kolęd (online).
18. Zimowa przerwa świąteczna.
19. Termin wystawienia ocen śródrocznych – wszystkie klasy.
20. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna (online).
21. Termin składania sprawozdań za I półrocze. Przekazanie wicedyrektorowi oświadczeń
o realizacji podstawy programowej.
22. Zakończenie I półrocza – wszystkie klasy.
23. Ferie zimowe.
24. Studniówka (???)

Data
31.08.2020
godz. 9.00
01.09.2020

03.09.2020
godz. 16.30
ok. godz. 17.30
do 04.09.2020
do 11.09.2020

do 11.09.2020

14.09.2020
godz. 15.30
do 18.09.2020
22.09.2020, godz,15.30
do 25.09.2020
13.10.2020, godz. 13.30
do 15.10.2020
20.10.2020, godz. 15.30
24.11.2020, godz,15.30
do 27.11.2020
01.12.2020
godz. 16.30

21.12.2020, godz. 16.00
23-31.12.2020
do 18.12.2020
22.12.2020, godz. 15.30
do 22.12.2020
22.12.2020
04.01. – 17.01.2021
30.01.2021(?)

25. Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej podsumowująca I półrocze roku szkolnego
2020/2021.
26. Rada Pedagogiczna szkoleniowa.

19.01.2021 godz. 15.30

27. Termin wystawienia przewidywanych ocen, zagrożeń na koniec roku dla uczniów klas
maturalnych.

do 23.03.2021

16.03.2021, godz,15.30

28. Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych – informacje o ocenach, zagrożeniach na koniec
roku szkolnego. Nauczyciele niebędący wychowawcami, a uczący uczniów klas maturalnych
pozostają do dyspozycji rodziców w wyznaczonych gabinetach do godz. 17.30..
29. Wiosenna przerwa świąteczna.
30. Termin wystawienia ocen na koniec roku dla uczniów klas maturalnych.
31. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych i słuchaczy LO dla dorosłych.
Szkolenie dla zespołów nadzorujących i przedmiotowych – matura 2021.
Przekazanie wicedyrektorowi oświadczeń o realizacji podstawy programowej – dotyczy
nauczycieli klas czwartych i LO dla dorosłych.
32. Oddanie świadectw ukończenia szkoły do podpisu przez dyrektora.
33. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i LO dla dorosłych – pożegnanie absolwentów.
34. Egzamin maturalny:
- część- ustna
- część- pisemna
35. Termin wystawienia przewidywanych ocen, zagrożeń na koniec roku dla uczniów klas
„przejściowych” technikum i wszystkich klas szkoły branżowej.
36. Zebranie rodziców uczniów klas „przejściowych” technikum i wszystkich klas szkoły branżowej
– informacje o ocenach, zagrożeniach na koniec roku szkolnego. Nauczyciele niebędący
wychowawcami, a uczący uczniów w/w klas pozostają do dyspozycji rodziców w pokoju
nauczycielskim do godz. 17.30.
37. Rada pedagogiczna szkoleniowa.

25.03.2021
godz. 16.30
01.04. – 06.04.2021
do 23.04.2021
27.04.2021
godz. 15.30

28 i 29.04.2021
30.04.2021; godz.13.00
od 7 do 20 .05.2021
od 4 do 20.05.2021
do 18.05.2021
20.05.2021
godz. 16.30

25.05.2021, godz. 15.30

38. Termin wystawienia ocen na koniec roku uczniom klas „przejściowych” technikum i wszystkich
klas szkoły branżowej.
39. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas „przejściowych” technikum oraz wszystkich
uczniów szkoły branżowej.
Przekazanie wicedyrektorowi oświadczeń o realizacji podstawy programowej – dotyczy
nauczycieli klas przejściowych.
40. Przekazanie świadectw do podpisu przez dyrektora – wychowawcy klas.

23 i 24.06.2021

41. Termin składania sprawozdań rocznych.

do 24.06.2021

42. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas „przejściowych” technikum,
oraz wszystkich uczniów szkoły branżowej.
43. Ferie letnie.
44. Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej podsumowująca rok szkolny 2020/2021.

do 18.06.2021
21.06.2021
godz. 15.30

25.06. 2021
26.06. – 31.08.2021
25.08.2021
godz. 14.00

Terminy praktyk zawodowych: kl. IVTM 05.10.-23.11.2020 r., kl. IVTE 05.10.-16.11.2020 r., kl. IVTL 05.10.-30.10.2020 r.,
kl. III TE, III TPS i III TL 04.05- 28.05.2021 r., 2 TEG, 2TLG, 2TPG – 01.03.-26.03.2021 r.
Proponowane dodatkowe dni wolne dla technikum i branżowej szkoły: 02.11.2020, 04.05.2021, 05.05.2021, 06.05.2021.
04.06.2021.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE

