
Terminarz roku szkolnego 2019/20 – I semestr 
 

DATA WYDARZENIE 

2.09.2019r Rozpoczęcie roku szkolnego 

10.09.2019r. 

(wtorek) 

Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 22 – godzina 16.30 klasy 

I-III i 17.30 klasy IV-VIII 

10.09.2019r. 

(wtorek) 

Zebranie rodziców uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego – godzina 17.30 

29.10.2019r. 

(wtorek) 

Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 22– godzina 16.30 klasy I-

III i 17.30 klasy IV-VIII 

29.10.2019r. 

(wtorek) 

Zebranie rodziców uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego– godzina 17.30 

3.12.2019r. 

(wtorek) 

 

Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 22– poinformowanie 

o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 

na I semestr - godzina 16.30 klasy I-III i 17.30 klasy IV-VIII 

3.12.2019r. 

(wtorek) 

 

Zebranie rodziców uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego– 

poinformowanie o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi na I semestr -godzina 17.30 

13.12.2019r. 

(piątek) 

Upływa termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach na 

I semestr 

23.12.2018r. – 

31.12.2018r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

2-3.01.2020 

(czwartek, piątek) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze zgłoszonym uczniom. 

7.01.2020r. 

(poniedziałek) 

Upływa termin wystawiania ocen za I semestr – należy je wpisać 

w dziennikach  

Do 8.01.2020r. 

(środa) 

O godz.15 upływa termin składania podań o ewentualne egzaminy 

klasyfikacyjne, podania są składane w sekretariacie do godz.12.00. Ewentualne 

terminy egzaminów zostaną ustalone z rodzicami (opiekunami prawnymi) 

uczniów. 

8.01.2020r. (środa) Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

9.01. 2020r. 

(czwartek) 

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne. 

9.01.2020r. 

(czwartek) 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji. 

10.01.2020r. Koniec I semestru 

13-24. 01.2020 Ferie Zimowe 



 Terminarz roku szkolnego 2019/2020 – II semestr 

DATA WYDARZENIE 

28.01.2020r. 

(wtorek) 

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w I semestrze 

2019/2020 

4.02.2020r. 

(wtorek) 

Semestralne zebranie rodziców uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego – 

godzina 17.30 
4.02.2020r. 

(wtorek) 
Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 22– godzina 16.30 

klasy I-III i 17.30 klasy IV-VIII 
24.03.2020r. 

(wtorek) 

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych XIX LO– poinformowanie 

o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na 

koniec roku (godzina 17.30)  

24.03.2020 

(wtorek) 

Konsultacje dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 oraz klas I i II XIX 

Liceum Ogólnokształcącego  (godz. 16.30 – 18.30) 

3.04.2020r. 

(piątek) 

Upływa termin poinformowania uczniów klas maturalnych XIX LO 

o przewidywanych ocenach końcoworocznych 

9-14. 04. 2020r.  Wiosenna przerwa świąteczna 

17.04.2020r 

(piątek) 

Upływa termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych XIX 

LO 

20.04.2020r 

(poniedziałek) 

O godz.12 upływa termin składania podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 

dla uczniów klas maturalnych XIX LO 

20.04.2020r 

(poniedziałek) 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej w klasach maturalnych XIX LO 

21.04.2020r. 

(wtorek) 

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych 

21.04.2020r.  

(wtorek) 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji  w II semestrze w klasach 

maturalnych 

21,22,23.04.2020r. Egzaminy dla uczniów klas ósmych. 

23.04.2020r. 

(czwartek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze zgłoszonym uczniom - egzamin dla uczniów klas 8 z języka 

angielskiego 

24.04.2020r. (piątek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych XIX LO 

Od 4.05 do 22.05.2020r. Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem.  

6.05.2020r.(środa) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin maturalny z języka angielskiego) - 

szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zgłoszonym uczniom. 

19.05.2020r. 

(wtorek) 
Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 22– poinformowanie 

o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi na I semestr - godzina 16.30 klasy I-III i 17.30 klasy IV-

VIII 
19.05.2020r. 

(wtorek) 

Zebranie rodziców uczniów klas I i II XIX Liceum Ogólnokształcącego – 

poinformowanie o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi na II semestr (godzina 17.30) 

9.06.2020r.(wtorek) Upływa termin poinformowania uczniów SP 22 i XIX LO o przewidywanych 

ocenach końcoworocznych 

22.06.2020r. 

(poniedziałek) 

Upływa termin wystawiania ocen końcoworocznych w SP22 i XIX LO 

23.06.2020r. 

(wtorek) 

O godz.12 upływa termin składania podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 

w SP 22 i XIX LO. 

23.06.2020r. (wtorek) Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

24.06.2020r. (środa) Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 

24.06.2020 (środa) Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji. 
25.06.2020r. 

(czwartek) 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji  i podsumowująca pracę w 

II semestrze roku szkolnego 2019/20 

26.06.2020r.(piątek) Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 



 

 


