
  

ZMIANY W ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 
   Sposób realizacji 

1.  Termin poinformowania przez nauczycieli 

wychowawców klas o przewidywanych rocznych 

i końcowych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych 

do 25 maja 2020 r. /do godz. 15
00

/ Ocena przewidywana w dzienniku elektronicznym. 

2.  Termin poinformowania uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych 

i końcowych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych  

do 29 maja 2020 r. 

 

Wychowawca: komunikat w dzienniku elektronicznym oraz konsultacja 

telefoniczna z rodzicami (odnotowana w karcie konsultacji). Potwierdzenie – 

komunikat zwrotny od rodzica, a jeśli nie uda się go uzyskać – list polecony. 

3.  Termin poinformowania wychowawców klas przez 

nauczycieli o przewidywanych rocznych i końcowych 

ocenach klasyfikacyjnych 

do 5 czerwca 2020 r. /do godz. 15
00

/ Ocena przewidywana w dzienniku elektronicznym. 

4.  V zebranie rodziców Klasy 1-3 SP – 8 czerwca 2020 r. 

Klasy 4-6 SP – 9 czerwca 2020 r.  

7-8 SP, LO – 10 czerwca 2020 r. 

Zdalne 

5.  Termin poinformowania uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych 

i końcowych ocenach klasyfikacyjnych 

do 12 czerwca 2020 r. Wychowawca: informacja na zebraniu i komunikat dla rodziców w dzienniku 

elektronicznym o wystawieniu ocen przewidywanych. 

6.  Składanie podań o sprawdziany weryfikujące 

przewidywane oceny roczne i końcowe 

15 czerwca 2020 r. /do godz. 15
00

/ Komunikat rodzica dla wychowawcy w dzienniku elektronicznym i 

przekazanie informacji przez wychowawcę dyrektorowi. 

7.  Sprawdziany weryfikujące przewidywane oceny roczne 

i końcowe 

19 czerwca 2020 r. (zmiana terminu) W szkole, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

8.  Termin wystawienia rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych  

17 czerwca 2020 r. /do godz. 15
00

/ Ocena klasyfikacyjna w dzienniku elektronicznym. 

Wychowawca: informacja na zebraniu i komunikat dla rodziców w dzienniku 

elektronicznym o wystawieniu ocen przewidywanych. 

9.  Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne 18 czerwca 2020 r. /do godz. 15
00

/ EPUAP lub w sekretariacie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

10.  Egzaminy klasyfikacyjne 19 czerwca 2020 r. W szkole, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

11.  Składanie podań o egzaminy poprawkowe do 22 czerwca 2020 r. /do godz. 14
00

/ EPUAP lub w sekretariacie,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

12.  Zebranie Rady Pedagogicznej (omówienie 

i zatwierdzenie wyników klasyfikacji) 

22 czerwca 2020 r. Zdalne 

13.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r. Rozdanie świadectw – tylko klasy VIII SP (pozostałe klasy o godz. 9.30 

spotykają się online z wychowawcami) 

 


