RAMOWY TERMINARZ PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Oleśnicy

Rok szkolny 2020/2021 okres/semestr I
Lp.
1.

Zadanie
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
- Szkoła dla Młodzieży
- Szkoła dla Dorosłych

Termin realizacji
1.09.2020 r. (wtorek), godz. 8.30 - 11.00

Miejsce/uwagi
Plac apelowy (zgodnie z
harmonogramem)

12.09.2020 r. (sobota), godz. 8.00 (I zjazd)

s. 208

Zebranie zespołów przedmiotowych
i zadaniowych
Zebranie wychowawców klas I

1.09.2020 r. (wtorek), godz. 12.30

Aula

3.

Zebrania wychowawców z rodzicami

9-10.09.2020 r. (śr.- czw.), godz. 16.00 - 17.30

4.

Ostateczny termin składania deklaracji na
egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie w sesji styczeń - luty

11.09.2020 r. (piątek)

5.

Zebranie wyborcze Rady Rodziców

15.09.2020 r. (wtorek), godz. 17.00

6.

Termin złożenia deklaracji maturalnej

30.09.2020 r. (środa)

2.

1.09.2020 r. (wtorek), godz. 13.00
Wg ustalonego harmonogramu

-

Aula

Dotyczy wszystkich klas
maturalnych

Dokładny termin zostanie ustalony

7.

Szkoleniowe zebrania RP

wrzesień/październik

8.

Ślubowanie klas I

październik

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza
sytuacji zdrowotnej uczniów i wnioski z
analizy wyników egzaminów zewnętrznych
Zmiany prawa wewnątrzszkolnego

6.10.2020 r. (wtorek), godz. 15.00

10.

Zebranie Rady Pedagogicznej

14.10.2020 r. (środa)

11.

Zebranie zespołów przedmiotowych

19. 11. 2020 r. (czwartek), godz. 15.00

12.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki
Konsultacje dla rodziców

19. 11. 2020 r. (czwartek), godz. 16.30
19. 11. 2020 r. (czwartek), od godz. 17.15

13.

Próbna matura

24 – 27. 11.2020 r.

14.

Zebranie wychowawców

14.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 15.00

15.

Ostatni zjazd w Szkole dla Dorosłych
w semestrze I, III, V.

19 – 20. 12. 2020 r.

16.

Zebranie Rady Pedagogicznej dopuszczające słuchaczy do egz. semestralnych – analiza frekwencji i zaliczeń prac kontrolnych

20.12.2020 r. (niedziela), godz. 10.25

w późniejszym czasie
Dokładny termin zostanie ustalony
w późniejszym czasie

Aula

Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych. Godzina zebrania
zostanie ustalona w późniejszym
czasie
Termin może ulec zmianie.

Termin może ulec zmianie w
zależności od sytuacji epidemicznej.
Szczegółowy harmonogram
„wywiadówek” ukaże się 10 dni
przed planowanym terminem

Termin zostanie podany z
tygodniowym wyprzedzeniem

Aula

-

s.117

17.

Przerwa świąteczna

23.12.2020 r. – 3.01.2021 r.

18.

Zebranie zespołów przedmiotowych

4.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 15.00
4.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 15.00

19.

Szkolenie ZN i ZNEC przed styczniowym
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie

20.

Egzaminy semestralne w SdD

4-7. 01.2021 r.

21.

Dzień wolny od zajęć

6.01.2021 r. (środa)

22.

Ostateczny termin wystawiania ocen
śródrocznych

-

Aula

S. 208

-

8.01.2021 r. (piątek)

23.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 11.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 15.00

24.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie (formuła 2012 i 2017):
- część praktyczna (model d)
- część pisemna
- część praktyczna (model w, wk, dk)

11.01.2021 r. (poniedziałek)
12.01.2021 r. (wtorek)
od 13.01.2021 r.

Aula

Szczegółowy harmonogram
egzaminów zostanie opublikowany
w grudniu

Termin może ulec zmianie w
zależności od sytuacji epidemicznej.
Szczegółowy harmonogram
„wywiadówek” ukaże się 10 dni
przed planowanym terminem

25.

Zebrania z rodzicami - wywiadówki
Konsultacje dla rodziców

13.01.2021 r.

26.

Zakończenie semestru I

15.01.2021 r. (piątek)

-

27.

Ferie zimowe

18.01.2021 r. – 31.01.2021 r.

-

