
Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach  

Piekary 100 

32-060 Liszki 

tel.: (12) 280 62 21 

e-mail: sp_piekary@onet.eu 

sppiekary.szkolna.net 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

• 16 września 2019r. – zebranie 

• 4 listopada 2019r. – zebranie + dzień otwarty 

• 16 stycznia 2020r. – zebranie + dzień otwarty 

• 20 kwietnia 2020r. – zebranie + dzień otwarty  

• 8 czerwca 2020r. – zebranie + dzień otwarty 

 

KALENDARIUM 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2019/2020 2 września 2019r. 

Wszystkich świętych – dzień wolny  1 listopada 2018r. 

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019r. 

Nowy Rok – dzień wolny 1 stycznia 2019r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  2, 3 stycznia 2020r. 

Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 

2020r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – Egzaminy ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020r. 

Święto Pracy – dzień wolny 1 maja 2020r. 

Boże Ciało – dzień wolny 11 czerwca 2020r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12 czerwca 2020r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 26 czerwca 2020r. 

Ferie letnie 27 VI - 31 VIII 2020r. 

 

KLASYFIKACJA w roku szkolnym 2019/2020 

• Wystawianie ocen śródrocznych – do 14 stycznia 2020r. 

• Klasyfikacja śródroczna – 20 stycznia 2020r. 

• Wystawianie przewidywanych ocen rocznych – do 5 maja 2020r. 

• Wystawienie ocen rocznych – 17 czerwca 2020r. 

• Klasyfikacja końcowa – 18 czerwca 2020r. 
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Klasyfikacja roczna – rok szkolny 2019/2020 

Lp. Działania Termin 

1. 
Poinformowanie na piśmie Rodziców o ocenach niedostatecznych 

z przedmiotów i możliwościach ich poprawy. 
do 15 maja 2020r. pt 

2. 
Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania 

i poinformowanie o możliwościach poprawy. 
do 5 czerwca 2020r. pt 

3. 
Skuteczne poinformowanie Rodziców przez wychowawców o 

rocznych ocenach przewidywanych. 
8 czerwca 2020r. pn 

4. Zwrot podpisanych przez Rodziców kartek z ocenami. 9 czerwca 2020r. wt 

5. 

Możliwość napisania przez Rodziców podania z prośbą o 

podwyższenie oceny z przedmiotów lub zachowania i złożenie go u 

wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. 

do 10 czerwca 2020r. śr 

 

6. 

Możliwość podwyższenia oceny przewidywanej z przedmiotów lub 

zachowania (przedmiot – całoroczny sprawdzian pisemny, 

zachowanie – ponowna decyzja wychowawcy poprzedzona analizą 

zachowania ucznia przez zespół uczących w danej klasie oraz 

pedagoga szkolnego). 

od 15 do 17 czerwca 2020r. 

7. Ostateczne wpisanie ocen rocznych z przedmiotów i zachowania. 17 czerwca 2020r.śr 

8. 
Zebranie klasyfikacyjne – zatwierdzenie wyników rocznej klasyfikacji 

i promocji. 
18 czerwca 2020r. czw 

9. Zakończenie roku szkolnego – odebranie świadectw. 26 czerwca 2020r. pt 

10. 
Składanie na piśmie w sekretariacie szkoły zastrzeżeń do procedury 

ustalania ocen rocznych. 
do 30 czerwca 2020r. wt 

 


