Zarządzenie Nr 12/2019
Dyrektora Szkoły
w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej
Terminarz
2 września 2019r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego:
23 – 31 grudnia 2019r. – zimowa przerwa świąteczna
20 stycznia 2020r. – koniec I półrocza
27 stycznia -9 lutego 2020 r.– ferie zimowe w Małopolsce
9 - 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
26 czerwca 2020r. - zakończenie roku szkolnego
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.– ferie letnie
Dni wolne od pracy


1 listopada 2019r. – Wszystkich Świętych (piątek)



11 listopada 2019r. – Święto Niepodległości (poniedziałek)



6 stycznia 2020r. – Trzech Króli (poniedziałek)



1 maja 2020r. – Święto Pracy (piątek)



3 maja 2020r. – Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)



11 czerwca 2020r. – Boże Ciało (czwartek)
Dni wolne z kalendarza roku szkolnego



2 , 3 stycznia 2020r.



21, 22 i 23 kwietnia 2020r. - egzaminy ósmoklasisty ( wtorek, środa, czwartek)



12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele
Spotkania z rodzicami



18 września 2019r. godz. 1700 wtorek spotkanie z rodzicami
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16 października 2019 r. dzień otwarty



13 listopada 2019 r. godz. godz. 1700 – spotkanie z rodzicami



11 grudnia 2019 r. dzień otwarty- Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych ucznia oraz pozostałych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania



22 stycznia 2019r. spotkania z rodzicami podsumowujące pracę w I okresie roku szkolnego



10 marca 2020 r. –dzień otwarty



7 kwietnia 2020r., godz. godz. 1700 – spotkania z rodzicami



12 maja 2020r. dzień otwarty- Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych ucznia oraz pozostałych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania



12 czerwca 2020r. dzień otwarty - Informacja o proponowanych ocenach
końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Konferencje



11 września 2019 r. – rada pedagogiczna
25 września 2019r. – rada pedagogiczna






8 stycznia 2020r. spotkanie zespołów uczących
20 stycznia 2020r. – konferencja klasyfikacyjna
19 czerwca 2020 r. – konferencja klasyfikacyjna
2 lipca 2020 r. – konferencja podsumowująca rok szkolny 2019/2020

Terminy egzaminu ósmoklasisty
język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Dyrektor Szkoły
Marzena Banaczyk- Niemiec
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