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Lp.

Zadanie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01.09.2020

2.

81 rocznica śmierci gen. Józefa Kustronia - patrona szkoły

16.09.2020

3.

Bieg im. gen. Józefa Kustronia

23.09.2020

4.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020

6.

Dzień Przedsiębiorczości

28.10.2020

7.

102 Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczysty apel

10.11.2020

8.

39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

11.12.2020

9.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

10.

22,23.09.2020

16,17.12.2020

W klasach maturalnych

18.12.2020

W pozostałych klasach

29.01.2021

Zakończenie I semestru

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31.12.2020

12.

Studniówka

13.

Ferie zimowe

4–17.01.2021

14.

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

styczeń 2021

15.

Rocznica powstania Armii Krajowej

16.

Rozpoczęcie II semestru

17.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

30.01.2021

luty 2021

W klasach maturalnych

21.12.2020

W pozostałych klasach

01.02.2021
marzec 2021

18.

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

kwiecień 2021

19.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6.04.2021

20.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

21.

Dzień otwarty szkoły

22.

Zakończenie zajęć dydaktycznych przez uczniów zdających egzamin
maturalny

30.04.2021

23.

Rocznica Konstytucji III-go Maja – uroczysty apel

30.04.2021

24.

Egzaminy maturalne

22,23.04.2021
Data do ustalenia

04-20.05.2021
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Pisemne egzaminy maturalne
Data

900

1400

04.05.2021

język polski - pp

język łaciński i kultura antyczna- pr

05.05.2021

matematyka- pp

06.05.2021

język angielski - pp

historia sztuki - pr

07.05.2021

język angielski – pr

filozofia - pr

język polski - pr

język łemkowski – pr
Język kaszubski - pr

11.05.2021

matematyka - pr

wiedza o społeczeństwie – pr

12.05.2021

biologia - pr

język francuski – pr

historia muzyki - pr

8,9 – sobota, niedziela
10.05.2021

25.

13.05.2021

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski - pp
język niemiecki – pr

geografia -pr

14.05.2021

chemia - pr

15, 16 – sobota, niedziela
17.05.2021

historia - pr

18.05.2021

fizyka -pr

19.05.2021

informatyka -pr

07-20.05.2021

język rosyjski – pr
język hiszpański – pr
język włoski – pr

Część ustna egzaminu maturalnego

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego dla tych, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie
mogli przystąpić w pierwszym terminie:
Data

900

1400

01.06.2021

j. polski- pp

j.polski- pr

02.06.2021

matematyka – pp

matematyka - pr

3-6.06.2021

Dni bez egzaminów

07.06.2021

język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski - pp

08.06.2021

wiedza o społeczeństwie – pr

filozofia –pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia sztuki - pr
język angielski – pr
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Język niemiecki – pr

09.06.2021

biologia- pr

10.06.2021

geografia - pr

język rosyjski – pr

11.06.2021

chemia - pr

język francuski – pr

12,13 – sobota, niedziela

27.

14.06.2021

informatyka - pr

język hiszpański – pr

15.06.2021

fizyka - pr

język włoski – pr

16.06.2021

język mniejszości narodowych –pp
historia – pr
historia muzyki - pr

język mniejszości narodowych –pp
język kaszubski - pr
język łemkowski – pr

Poprawkowy egzamin maturalny dla tych, którzy nie zdali jednego
egzaminu maturalnego w części ustnej albo pisemnej, a przystąpili do
egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych:
 egzamin pisemny
 egzaminy ustne
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

24.08.2021
godz.900
23-24.08.2021

Sesja1. Styczeń-luty 2021:
- część pisemna: 12.01.2021
- część praktyczna: Model: d – 11.01.2021, Modele: w, wk, dk – 13.01-19.02.2021
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń-luty 2021 : 31.03.2021
28.
Sesja2. Czerwiec-lipiec 2021:
- część pisemna 22.06.2021
- część praktyczna: : Model: d – 21.06.2021, Modele: w, wk, dk – 23.06-08.07.2020
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
czerwiec-lipiec 2021 : 31.08.2021

29.

LO i Technikum: 7,8.01.2021, 4-6.05.2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 21-24.06.2021
zgodnie z Rozporządzeniem MEN
w sprawie organizacji roku
Branżowa Szkoła I Stopnia: 7,8.01.2021,
szkolnego
21-24.06.2021

30.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2021

31.

Ferie letnie

26.06.2021 - 31.08.2021
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I semestr 2020/2021
klasy maturalne
Lp.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zadanie
Zapoznanie uczniów wszystkich
klas z Rozporządzeniem MEN
w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach
publicznych, Statutem Szkoły,
Systemem Oceniania,
Przedmiotowymi Systemami
Oceniania
Spotkanie z rodzicami uczniów
wszystkich klas
Złożenie przez uczniów klas III
i IV deklaracji przystąpienia do
egzaminu maturalnego
Zapoznanie uczniów klas
pierwszych szkół kończących się
egz. maturalnym z:
a)
regulaminem egzaminu
maturalnego,
b)
podstawą programową
będącą opisem wymagań
z poszczególnych
przedmiotów objętych
egzaminem maturalnym,
c)
informatorami maturalnymi
z poszczególnych
przedmiotów
Przypomnienie uczniom klas II,
III i IV szkół kończących się
egzaminem maturalnym
o wymaganiach egzaminacyjnych
będących podstawą
przeprowadzenia egzaminu
maturalnego
Zapoznanie uczniów klas I
Technikum i Branżowej Szkoły
I Stopnia z:
a)regulaminem egzaminów
z poszczególnych kwalifikacji dla
danego zawodu
b)zasadami uzyskania dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
c)podstawą programową będącą
opisem wymagań dla
poszczególnych kwalifikacji

Odpowiedzialny za
realizację zadania

wychowawcy klas
i nauczyciele uczący
poszczególne przedmioty

wicedyrektor
i wychowawcy klas
wychowawcy klas

a) wychowawcy klas
b) nauczyciele
przedmiotów
maturalnych
c) nauczyciele
przedmiotów
maturalnych

wychowawcy klas,
nauczyciele uczący
przedmiotów maturalnych

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

Termin realizacji

25.09.2020

22,23.09.2020
25.09.2020

25.09.2020

25.09.2020

25.09.2020
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7.

8.

9.

10.

Przypomnienie uczniom klas II
i III Technikum, Branżowej
Szkoły I Stopnia i ZSZ o :
a)regulaminie egzaminów
z poszczególnych kwalifikacji
b)zasadach uzyskania dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
c)podstawie prawnej będącej
opisem wymagań dla
poszczególnych kwalifikacji
Złożenie przez uczniów technikum
deklaracji przystąpienia do
egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Informacja o przewidywanych
ocenach śródrocznych z zajęć
edukacyjnych i zachowania oraz
wpisanie ich do dzienników
lekcyjnych wg zasad ustalonych
w Statucie Szkoły
Odwołanie od przewidywanych
ocen śródrocznych – podanie
wraz z uzasadnieniem składają
uczniowie lub ich prawni
opiekunowie

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

wychowawcy klas

nauczyciele

uczniowie i rodzice

11.

Egzamin sprawdzający

12.

Ostateczny termin wpisania ocen
do dzienników lekcyjnych

nauczyciele

13.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –
zatwierdzenie wyników
klasyfikacji śródrocznej

dyrektor szkoły
i wychowawcy klas

14.

Spotkanie z rodzicami uczniów
wszystkich klas

wicedyrektor
i wychowawcy klas

25.09.2020

15.09.2020
07.02.2021

14.12.2020 godz.1500

15.12.2020 godz.900

15.12.2020 godz.1100

15.12.2020 godz. 1500

15.12.2020 godz.1430

16,17.12.2020
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I semestr 2020/2021
pozostałe klasy
Lp.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Zadanie
Zapoznanie uczniów wszystkich
klas z Rozporządzeniem MEN
w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach
publicznych, Statutem Szkoły,
Systemem Oceniania,
Przedmiotowymi Systemami
Oceniania
Spotkanie z rodzicami uczniów
wszystkich klas
Złożenie przez uczniów klas III
i IV deklaracji przystąpienia do
egzaminu maturalnego
Zapoznanie uczniów klas
pierwszych szkół kończących się
egz. maturalnym z:
a)
regulaminem egzaminu
maturalnego,
b)
podstawą programową
będącą opisem wymagań
z poszczególnych
przedmiotów objętych
egzaminem maturalnym,
c)
informatorami maturalnymi
z poszczególnych
przedmiotów
Przypomnienie uczniom klas II,
III i IV szkół kończących się
egzaminem maturalnym
o wymaganiach egzaminacyjnych
będących podstawą
przeprowadzenia egzaminu
maturalnego
Zapoznanie uczniów klas I
Technikum i Branżowej Szkoły
I Stopnia z:
a)regulaminem egzaminów
z poszczególnych kwalifikacji dla
danego zawodu
b)zasadami uzyskania dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
c)podstawą programową będącą
opisem wymagań dla
poszczególnych kwalifikacji

Odpowiedzialny za
realizację zadania

wychowawcy klas
i nauczyciele uczący
poszczególne przedmioty

wicedyrektor
i wychowawcy klas
wychowawcy klas

d) wychowawcy klas
e) nauczyciele
przedmiotów
maturalnych
f) nauczyciele
przedmiotów
maturalnych

wychowawcy klas,
nauczyciele uczący
przedmiotów maturalnych

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

Termin realizacji

25.09.2020

22,23.09.2020
25.09.2020

25.09.2020

25.09.2020

25.09.2020
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21.

22.

23.

24.

25.

Przypomnienie uczniom klas II
i III Technikum, Branżowej
Szkoły I Stopnia i ZSZ o :
a)regulaminie egzaminów
z poszczególnych kwalifikacji
b)zasadach uzyskania dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
c)podstawie prawnej będącej
opisem wymagań dla
poszczególnych kwalifikacji
Spotkanie z rodzicami uczniów
wszystkich klas
Złożenie przez uczniów technikum
deklaracji przystąpienia do
egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Informacja o przewidywanych
ocenach śródrocznych z zajęć
edukacyjnych i zachowania oraz
wpisanie ich do dzienników
lekcyjnych wg zasad ustalonych
w Statucie Szkoły
Odwołanie od przewidywanych
ocen śródrocznych – podanie
wraz z uzasadnieniem składają
uczniowie lub ich prawni
opiekunowie

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

wicedyrektor
i wychowawcy klas

wychowawcy klas

nauczyciele

uczniowie i rodzice

26.

Egzamin sprawdzający

27.

Ostateczny termin wpisania ocen
do dzienników lekcyjnych

nauczyciele

28.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –
zatwierdzenie wyników
klasyfikacji śródrocznej

dyrektor szkoły
i wychowawcy klas

25.09.2020

16,17.12.2020
15.09.2020
07.02.2021

22.01.2021 godz.1500

25.01.2021 godz.900

25.01.2021 godz.1100

25.01.2021 godz. 1500

26.01.2021 godz.1430
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II semestr 2020/2021
KLASY: III B, IV TB, IV TE, IV Ti, IV TiM, IV TL
Lp.

1.

2.

3.

Odpowiedzialni
za realizację
zadania

Data

Ostateczny termin zaliczenia
materiału programowego przez
uczniów, którzy w I semestrze
otrzymali ocenę niedostateczną

Uczniowie

31.03.2021

Złożenie przez uczniów podań
o dopuszczenie do egzaminów
klasyfikacyjnych

Uczniowie

21.04.2021

900

21.04.2021

1110

Powołane komisje

22.04.2021

900

Nauczyciele
prowadzący zajęcia
edukacyjne
i wychowawcy klas

23.04.2021

1500

Uczniowie po
zaopiniowaniu
przez wychowawcę
klasy

26.04.2021

800

Dyrektor szkoły

26.04.2021

1000

Powołane komisje

26.04.2021

1100

Zadanie

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –
dopuszczenie do egzaminów
klasyfikacyjnych

4.

Egzaminy klasyfikacyjne

5.

Poinformowanie uczniów i ich
rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach
rocznych z zajęć edukacyjnych
i zachowania i wpisanie ich do
dziennika lekcyjnego według zasad
ustalonych w statucie szkoły

6.

7.

8.

Składanie zaopiniowanych podań
przez uczniów ubiegających się
o ocenę wyższą niż przewidywana

Rozpatrzenie podań, o których
mowa w pkt 6. i powołanie komisji
do przeprowadzenia sprawdzianów
i ustalenia ocen z zachowania
Egzaminy sprawdzające dla
uczniów, których podania zostały
rozpatrzone pozytywnie
i posiedzenie komisji
rozpatrujących zasadność odwołań
od ocen z zachowania

Godzina
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9.

Ostateczny termin wpisu ocen do
dzienników lekcyjnych i arkuszy
ocen

10. Ostateczny termin rozliczenia
z biblioteką i wpłatami na Radę
Rodziców
11. Posiedzenie Rady Pedagogicznej
zatwierdzenie wyników klasyfikacji
rocznej

Nauczyciele
i wychowawcy klas

26.04.2021

1500

27.04.2021

1500

27.04.2021

1430

Wychowawcy klas

28.04.2021

1500

Młodzież klas II,
III, wyznaczeni
nauczyciele

30.04.2021

900

Sekretariat szkoły

05.07.2021

Uczniowie klas
maturalnych
Nauczyciele uczący
w danych klasach
maturalnych
Dyrektor szkoły

12. Złożenie świadectw do podpisu
13. Zakończenie zajęć dydaktycznych,
uroczyste pożegnanie absolwentów
klas maturalnych i rozdanie
świadectw ukończenia szkoły
14. Wydanie świadectw dojrzałości

10.09.2021
15. Wydanie dyplomów
potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie

31.03.2021
Sekretariat szkoły

28.05.2021
31.08.2021

Godzina
będzie
podana na
stronie
internetowej
szkoły
Godzina
będzie
podana na
stronie
internetowej
szkoły
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KLASY: I Ti, I Te, I Tl, I Tbg, I Tm, I g, I h,
II d, II tep, II bgp, II tip, II tlp, II gp, II mp,
II B, II TI, II TL, II TM, II TB, II TE, II TG, II M, II G,
III B, III TB, III TE, III TLG, III TI, III TiM, III G, III H,
III M, IV TB, IV TE, IV TI, IV TiM, IV TL

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zadanie

Ostateczny termin zaliczenia
materiału programowego przez
uczniów, którzy w I semestrze
otrzymali ocenę niedostateczną
Spotkanie z rodzicami

Odpowiedzialni
za realizację
zadania

Data

Uczniowie

31.03.2021

Godzina

Wychowawcy klas,
wicedyrektor

22,23.04.2021

Według
oddzielnego
harmonogramu

Uczniowie

17.06.2021

800

Nauczyciele
Dyrektor szkoły

17.06.2021

1115

Egzaminy klasyfikacyjne

Powołane komisje

18.06.2021

800-1500

Poinformowanie uczniów i ich
rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i zachowania
i wpisanie ich do dziennika lekcyjnego
według zasad ustalonych w statucie
szkoły

Nauczyciele
Wychowawcy klas

18.06.2021

1500

Uczniowie po
zaopiniowaniu
przez wychowawcę
klasy

21.06.2021

800

Dyrektor szkoły

21.06.2021

900

Złożenie podań przez uczniów
ubiegających się o dopuszczenie
do egzaminu klasyfikacyjnego
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
w sprawie dopuszczenia do egzaminu
klasyfikacyjnego

Składanie zaopiniowanych podań
przez uczniów ubiegających się
o ocenę wyższą niż przewidywana

Rozpatrzenie podań, o których mowa
w pkt.7 i powołanie komisji do
przeprowadzenia sprawdzianów
i ustalenia ocen z zachowania

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów, tel/fax: 0-16 632 18 36; e-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com; http://zs-lubaczow.com

9.

10.

Egzaminy sprawdzające dla uczniów,
których podania zostały rozpatrzone
pozytywnie i posiedzenie komisji
rozpatrujących zasadność odwołań
od ocen z zachowania
Ostateczny termin rozliczenia
z biblioteką i wpłatami na Radę
Rodziców

11.

Ostateczny termin wpisu ocen do
dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen

12.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
zatwierdzenie wyników klasyfikacji
rocznej

13.

Złożenie świadectw do podpisu

14.

Zakończenie zajęć dydaktycznych,
uroczyste zakończenie roku
szkolnego

15.

Poinformowanie rodziców
(prawnych opiekunów) o nie
promowaniu i terminach egzaminów
poprawkowych

Powołane komisje

21.06.2021

1000

Uczniowie

21.06.2021

1500

Nauczyciele
i wychowawcy klas

21.06.2021

1500

Nauczyciele
Dyrektor szkoły

22.06.2021

1000

Wychowawcy klas

23.06.2021

1500

Wicedyrektorzy
i wyznaczeni
nauczyciele

25.06.2021

930

Sekretariat

do 01.07.2021

