KALENDARZ

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów
na rok szkolny 2019/2020
semestr I
Lp. Wydarzenie
1. I semestr
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Data
18 tygodni
2.09.2019 r. – 10.01.2020 r.
2.09.2019 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
(poniedziałek)
Zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami uczniów
4.09.2019 r.
klas pierwszych XVI Liceum Ogólnokształcącego.
(środa)
Po zebraniu spotkania w salach z wychowawcami
Zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami uczniów
5.09.2019 r.
klas pierwszych Technikum Ekonomicznego.
(czwartek)
Po zebraniu spotkania w salach z wychowawcami
Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów
9.09.2019 r.
klas II LO oraz II i III TE
(poniedziałek)
Zebrania ogólne dyrektora szkoły z rodzicami uczniów
9.09.2019 r.
klas maturalnych.
(poniedziałek)
Po zebraniu spotkania w salach z wychowawcami
28.09.2019 r.
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
(sobota)
8.11.2019 r.
Uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości
(piątek)
13.11.2019 r.
Zebrania śródsemestralne wychowawców z rodzicami
(środa)
Dotyczy klas czwartych Technikum Ekonomicznego
wystawienie proponowanych ocen z przedmiotów
29.11.2019 r.
zawodowych
(piątek)
wystawienie ocen końcowych z przedmiotów
13.12.2019 r.
zawodowych
(piątek)

11. Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2019 r.

12. Klasyfikacja śródroczna
wystawienie ocen śródrocznych
zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
zebrania śródroczne
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3.01.2020 r.
(piątek)
7.01.2020 r.
(wtorek)
8.01.2020 r.
(środa)

13. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
 część pisemna
10.01.2020 r.
 część praktyczna
9.01–15.02.2020 r.
14. Ferie zimowe
13-26.01.2020 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w I semestrze:
 10 stycznia 2020 r. – etap pisemny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
16. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów w I semestrze:
 8 października 2019 r. (wtorek)
 13 listopada 2019 r. (środa)
 8 stycznia 2020 r. (środa)

semestr II
Lp. Wydarzenie

Data

1. II semestr
20 tygodni
Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół
2.
Ekonomicznych

27.01.2020 r. – 26.06.2020 r.

3. Zebrania śródsemestralne wychowawców z rodzicami
4. Rekolekcje Wielkopostne
5. Wiosenna przerwa świąteczna
6. Klasyfikacja roczna klas maturalnych
wystawienie przewidywanych ocen rocznych
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych
ocenach końcowych
wystawianie ocen rocznych
składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne
i poprawkowe – do godz. 13.00
zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
zakończenie zajęć dydaktycznych i rozdanie świadectw
ukończenia szkoły
7. Uroczysty apel z okazji Konstytucji 3 Maja
8. Egzaminy maturalne:
 część ustna
 część pisemna

4.03.2020 r.
1.04.2020 r.
(środa)
……………..
9-14.04.2020 r.
31.03.2020 r.
(wtorek)
1-2.04.2019 r.
(środa-czwartek)
16.04.2020 r.
(czwartek)
17.04.2020 r.
(piątek)
21.04.2020 r.
(wtorek)
24.04.2020 r.
(piątek)
30.04.2020 r.
(czwartek)
4-22.05.2020 r.
4-21.05.2020 r.
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9. Klasyfikacja roczna pozostałych klas
wystawienie przewidywanych ocen rocznych
powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych
ocenach rocznych
wystawienie ocen rocznych
składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne
i poprawkowe – do godz. 13.00
zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

8.06.2020 r.
(poniedziałek)
9-10.06.2020 r.
(wtorek-środa)
17.06.2020 r.
(środa)
18.06.2020 r.
(czwartek)
22.06.2020 r.
(poniedziałek)
26.06.2020 r.
(piątek)

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i rozdanie świadectw
10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
23.06.2020 r.
 część pisemna
22.06-09.07.2020 r.
 część praktyczna
11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w II semestrze:
 4 marca 2020 r. – Dzień Otwartych Drzwi w ZSE
 4, 5, 6 maja 2020 r. – pisemne egzaminy maturalne
 12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele
 23 czerwca 2020 r. – etap pisemny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
12. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów w II semestrze:
 1 kwietnia 2020 r. (środa)
 13 maja 2020 r. (środa)
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