
KALENDARZ organizacji roku szkolnego 2019/2020 

Szkoły Podstawowej w Choczu 

Podstawa prawna: 

     Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.432, z późn. zm.); 

     Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010r zmieniające Rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186 poz. 1245); 

      Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w 
szkołach publicznych ( Dz.U z 2017 r. poz. 1534 )   

Obowiązuje 5 - dniowy tydzień pracy 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

2019/2020 

02.09.2019 r. 

 

Rok szkolny dzieli się na dwa 

okresy 

I. od 2 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 

II. od 1 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Ferie zimowe od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r. 

Rekolekcje po uzgodnieniu z proboszczem 

Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. 

Termin dodatkowy egzaminu 

ósmoklasisty 

1, 2, 3 czerwca 2020 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

dla uczniów 

Od 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. 

Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych 

  

26 czerwca 2020 r. 

Wakacje 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Dni świąteczne  - wolne  

od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych 

1 listopada 2019 r. – Wszystkich Świętych 

11 listopada 2019 r. – Narodowe Święto Niepodległości 

1 stycznia 2020 r. - Nowy Rok 

6 stycznia 2020 r. - Święto Trzech Króli 

1 maja 2020 r. – Międzynarodowe Święto Pracy 

11 czerwca 2020 r. – Boże Ciało 

Dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych  
(z zapewnieniem uczniom opieki) 

21,22,23, kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – 

egzamin ósmoklasisty 

 

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 października 2010r. 

kalendarz roku szkolnego 2019/2020 uzupełniony będzie 

 o kolejne dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

2.01.2020 



3.01.2020 

12.06.2020 

20.04.2020, 

24.04.2020 r. 

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 października 2010r. 

poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o 

dokonanych ustaleniach dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

Spotkania wychowawców  

z rodzicami 

18 września 2019 r. – 17.00 klasy 1-3 klasy 4 – 8 godz. 

18.00 

Pozostali nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, 

dyżurują w godz. od 17.00 do 18.00 

20 listopada 2019 r. – zapoznanie z wynikami  

w nauce i zachowaniu 

12 lutego 2020 r. - informacje po I okresie  

20 maja 2020 r. – zapoznanie z wynikami w nauce i 

zachowaniu, informacja o zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi  

Dyżury – spotkania ,,środowe” 

wszystkich nauczycieli z 

rodzicami 

W godz. od 17.00-18.00 

2 października 2019 r. 

6 listopada 2010 

4 grudnia 2019 r. 

8 stycznia 2020 r. poinformowanie Rodziców  

o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 

4 marca 2020 r. 

1 kwietnia 2020 r. 

6 maja 2020  r. 

2 czerwca 2020 r. 

Posiedzenia Rad 

Pedagogicznych 

29 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 10.00 – plenarne 

posiedzenie Rady Pedagogicznej 

11 września 2019 r. (środa) godz. 16.15  

2 Października 2019 r. (środa) godz. 16.19 

22 stycznia 2020 r. (środa) godz. 15.00 – Rada 

klasyfikacyjna po I półroczu 

19 lutego 2020 r. (środa) godz. 16.15- plenarne 

posiedzenie Rady Pedagogicznej 

19 czerwca 2020 r. (środa) godz.15.40 – Rada 

klasyfikacyjna roczna 

 

  

 



Sekretariat szkoły czynny w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. 

Pedagog szkolny 

poniedziałek   8.00-13.00 

wtorek 8.00-12.30 

środa 
8.00-10.30 

11.30-13.30 

czwartek 8.00-12.30 

piątek 8.00-11.30 

 

Świetlica szkolna otwarta jest w godz. 7.15 -15:15. 

Rozkład godzin lekcyjnych  

1 8:00 - 8:45 

2 8:55 - 9:40 

3 9:50 - 10:35 

4 10:45 - 11:30 

5 11:45 - 12:30 

6 12:40 - 13:25 

7 13:35- 14:20 

8 14:30 - 15:15 

 

Odjazdy autobusu szkolnego 

poniedziałek 13.40 i 15.20 

od wtorku do piątku 13.40 i 14.35 


