
KALENDARIUM ZAKOŃCZENIA 

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 
Lp. Termin Zadanie Odpowiedzialni 

1. do 19 maja 2020 r. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z 

przedmiotów i nagannej ocenie z zachowania na koniec roku szkolnego. 

Uczniom podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych zdalnie, rodzicom 

pisemnie ( za pośrednictwem dziennika elektronicznego)za potwierdzeniem 

zwrotnym a jeżeli nie ma odpowiedzi to powiadomienie listem poleconym. 

Nauczyciele 

uczący, 

wychowawcy. 

2. do 10 czerwca 2020 r. Przekazanie informacji o przewidywanych  pozytywnych rocznych ocenach z 

przedmiotów, oraz ocenie z zachowania -uczniom podczas zajęć 

edukacyjnych, rodzicom pisemnie za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego za potwierdzeniem zwrotnym a jeżeli nie ma odpowiedzi to 

powiadomienie telefoniczne. 

 

Nauczyciele 

uczący, 

wychowawcy. 

3. do 10 czerwca 2020 r. Zakończenie organizacji prac pisemnych. 

 

Nauczyciele 

uczący. 

4. do 16 czerwca 2020 r. Składanie pisemnych odwołań od proponowanej oceny rocznej z 

przedmiotów. Podania składa się do dyrektora szkoły.  

Zainteresowani. 

5. do 16 czerwca 2020 r. Składanie pisemnych odwołań od proponowanej oceny rocznej z zachowania. 

Podania składa się do dyrektora szkoły.  

Zainteresowani. 

6 18czerwca 2020 r. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów, w 

stosunku do których zostało wniesione pisemne odwołanie od proponowanej 

oceny. Ocenę ustala zespół powołany przez dyrektora szkoły.  

Zainteresowani. 

7. do 18 czerwca 2020r. Wystawienie ostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i z zachowania 

– (na 1 dzień przed radą klasyfikacyjną) 

 

Nauczyciele 

uczący. 

8. 19czerwca 2020 r. 

godzina 1500 

Zebranie klasyfikacyjne. 

 

Dyrekcja, rada 

pedagogiczna. 

9. 22 czerwca 2020 r. Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne. Zainteresowani. 

10. 23 czerwca 2020 r. Egzaminy klasyfikacyjne. Zainteresowani. 

11. 23-25 czerwca 2020 r. Podpisywanie świadectw, podziękowań dla rodziców, Dyrektor 

12. 23-25czerwca 2020 r. Podpisywanie nagród, dyplomów itp. Wicedyrektor 

13. Do 25czerwca 2020 r. 

do godziny 1200 

Oddanie dokumentacji. nauczyciele 

14. 26czerwca 2020 r.  Zakończenie klas VIII Dyrekcja, rada 

pedagogiczna 

15. 26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Dyrekcja, rada 

pedagogiczna 

16. 2 lipca 2020 r. Zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/2020. Dyrekcja, rada 

pedagogiczna 

17. do 30 czerwca 2020 r. Składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)uznają, że 

roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  lub roczna cena 

klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

Zainteresowani 

18. do 07 lipca 2020 r. Powołanie komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice ( prawni 

opiekunowie)uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia 

tej oceny. 

Powołanie komisji ustalającej roczną ocenę z zachowania w przypadku, gdy 

uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)uznają, że roczna ocena  

klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

  

Zainteresowani 

19 26 sierpnia 2020 r. Egzaminy poprawkowe. Dyrekcja, 

nauczyciele. 

 


