Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
Nazwa

Data

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych

2 września 2019 r.

Zebranie z Rodzicami

11 września 2019 r. (środa)

Zebranie z Rodzicami

20 listopada 2019 r.

Wystawienie ocen za semestr I w klasach
maturalnych

do 13 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie – sesja zima 2020

Etap pisemny 10 stycznia 2020 r.
(piątek)

Wystawienie ocen w pozostałych klasach

do 17 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r

Zebranie z Rodzicami

22 stycznia 2020 r.

Bal studniówkowy

Do ustalenia

Zebranie z Rodzicami – informacja o
20 marca 2020 r. (środa)
przewidywanych ocenach końcowych w klasach
maturalnych
Drzwi otwarte szkoły

15 lub 22 maja (piątek), możliwość
zmiany terminu

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

Do 17 kwietnia 2020 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego w klasach
maturalnych

24 kwietnia 2020 r.

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

Od 4 maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami – informacja o
przewidywanych ocenach końcowych

27 maja 2020 r. (środa)

Dzień sportu

1 czerwca 2020 r.

Wystawienie ocen

do 19 czerwca 2020 r. (piątek)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w
zawodzie – sesja lato 2020

Etap pisemny 23 czerwca 2020 r.
(wtorek)

Zakończenie zajęć edukacyjnych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie - wakacje

27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Uwagi

Plan dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

Lp.

Technikum nr 4 oraz Branżowa
Szkoła 1-stopnia nr 3

Przyczyna

1

10.01.2020 r. (piątek)

Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie - etap
pisemny sesja zima 2020

2

04.05.2020 r. (poniedziałek)

Egzamin maturalny z języka
polskiego

3

05.05.2020 r. (wtorek)

Egzamin maturalny z matematyki

4

06.05.2020 r. (środa)

Egzamin maturalny z języka
angielskiego

5

12.06.2020 r. (piątek)

Potrzeby społeczności lokalnej

23.06.2020 r. (wtorek)

Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie - etap
pisemny sesja lato 2020

6

W tych dniach szkoła ma obowiązek organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych
- podstawa prawna rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku
w sprawie organizacji roku szkolonego – Dz. U. z 2017 roku pozycja 1603.

