
KALENDARZ
ROKU

SZKOLNEGO
ZSGiH 

w roku szkolnym
2019/2020



I PÓŁROCZE 02.09.2019 – 31.12.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:  - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

02.09.2019 r.

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej 12.09.2019 r.

Spartakiada klas pierwszych 23.09.2019 r.

Uroczysty Dzień Komisji Edukacji Narodowej – akademia
23.09.2019 r. (w godzinach 
popołudniowych)

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych, spotkanie 
rodziców z dyrekcją szkoły

10.09.2019 r.

SP 16.00 – zebranie ogólne z 
dyrekcją szkoły na sali gimnast.

SP 16.30 – zebrania w salach wg 
harmonogramu

GIM 16.30 - zebranie ogólne z 
dyrekcją szkoły na sali gimnast.

17.00 - zebrania w salach wg 
harmonogramu

Praktyki zawodowe uczniów ZSGiH Erasmus+ "Gotowanie kluczem do 
sukcesu – praktyki w Hiszpanii" 

I tura – 14.09.2019 – 12.10.2019 r.

II tura – 27.09.2019 – 25.10.2019 r.

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pozostałych
12.09.2019r.    17.00  według 
harmonogramu

Ślubowanie Klas Pierwszych 18.10.2019 r.

Uroczysta akademia z okazji 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej 13.11.2019 r.

Zebranie informacyjne dla rodziców (informacja o zagrożeniach 
ocenami niedostatecznymi+ frekwencja, sprawy bieżące)

Wystawienie wszystkich ocen proponowanych do 2.12.2019

10.12.2019 r.



Wystawienie ocen. Informacja dla rodziców – wychowawcy klas 20.12.2019 r.

Świąteczne spotkania klasowe uczniów z wychowawcami 20.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt
1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

23-31.12.2019 r.

II PÓŁROCZE: KLASY I, II, III Technikum oraz  Branżowa 
Szkoła I stopnia

II PÓŁROCZE: KLASY IV Technikum

Podstawa prawna:  § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

02.01.2020 – 26.06.2020r.

02.01.2020 – 24.04.2020 r.

Zakończenie I semestru

Podstawa prawna:  § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). § 2 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

22.12.2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki I semestru 08.01.2020 r.

Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej
10.01.2020 r.

Ferie zimowe

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

13. – 26. 01.2020 r.



Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych Technikum

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej – Matura 2020

20.04.2020 r.

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas czwartych (wyniki 
klasyfikacji rocznej).

Pożegnalne zebrania dla rodziców uczniów klas czwartych Technikum

23.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

09. – 14.04.2020 r.

Wyjazd młodzieży klas maturalnych do Częstochowy 17.04.2020 r.

Dni Otwartych Drzwi Szkoły – giełda informacyjna dla uczniów klas 
ósmych szkoły podstawowej

według odrębnego 
haromonogramu

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach czwartych Technikum

Podstawa prawna:  § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

Przygotowanie sal do pisemnych egzaminów maturalnych 
(odpowiedzialni – przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych)

24.04.2020 r.

Pisemne egzaminy maturalne

Ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/
komunikaty-i-informacje/;  

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/
komunikaty-i-informacje/) 

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2198, z późn. zm.);  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

4, 5, 6.  05. 2020 r.
(część pisemna)

07. - 22. 05. 2020 r.



warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  
egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 

Ustne egzaminy maturalne 07. - 22. 05. 2020 r.

Wystawienie wszystkich ocen proponowanych do 5.06.2020 r.

Zebrania informacyjne dla rodziców 08.06.2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-
nowejformule/komunikaty-i-informacje/; 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-
formule2/komunikaty-i-informacje/) 

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2198, z późn. zm.) 

Sesja zimowa: 9, 10. 01.2020 r.

Sesja letnia: 23.06.2020 r. 
(egzamin pisemny)

Szkolny Dzień Sportu 19.06.2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej podsumowująca 
wyniki rocznej klasyfikacji

 19.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

26.06.2020 r.

Konferencja plenarna 26.06.2020 r.

Ferie letnie 27.06.2020 – 31.08.2020 r.



Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych:

1. 01.11.2019 r.  (piątek) - Wszystkich Świętych 
2. 11.11.2019 r. (poniedziałek) - Święto Odzyskania Niepodległości
3. 06.01.2020 r. (poniedziałek) - Święto Trzech Króli 
4. 01.05.2020 r. (piątek) - Święto Pracy 
5. 11.06.2020 r.  (czwartek) - Święto Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach TECHNIKUM: 

1. 02./03.01.2020 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych
2. 04./05./06.05.2020 r. - Egzaminy Maturalne (część pisemna)
3. 12.06.2020 r. - dzień wolny dla Technikum i Szkoły Branżowej
4. 23.06.2020 r.                          - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum  
5. 25.06.2020 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach Szkoły Branżowej I stopnia: 

1. 02./03.01.2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych
2. 04./05./06.05.2020  - Egzaminy Maturalne (część pisemna)
3. 12.06.2020 r. - dzień wolny dla Technikum i Szkoły Branżowej


