
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 10 STO 
im. Kardynała Stefana wyszyńskiego 

 02.09.2019 (poniedziałek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (nie ma zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych) 
 09:00 Msza święta  
 10:00-11:30 Rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej. Spotkanie wychowawców z klasami. 
 03.09.2019 (wtorek)  
 godz. 17:00 spotkanie wspólne rodziców klas IV z nauczycielami przedmiotów,  
 godz. 17:30 zebrania z wychowawcami w klasach,  
 godz18.30 spotkanie Trójek Klasowych oraz Rady Rodziców 
 Od 03.09.2019 (wtorek)  
 klasy 4-8 odbierają podręczniki w bibliotece szkolnej razem z nauczycielem danego przedmiotu na jego lekcji. 
 podręczniki dla klas 1-3 odbierają wychowawcy klas.  
 17.09.2019 (wtorek) Rada pedagogiczna godz. 15:15  
 21.09.2019 (sobota) Piknik Szkolny  
 14.10.2019 (poniedziałek) Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas 1 
 01.11.2019 (piątek) Wszystkich Świętych 
 11.11.2019 (poniedziałek) Święto Odzyskania Niepodległości 
 12.11.2019 (wtorek) Rada pedagogiczna od godz. 14.20 
 16.11.2019 (sobota) Konferencja KODEREK (SPI 339) 
 19.12.2019 (czwartek) Wigilia Szkolna 

 Lekcje trwają do godz. 13:00, nie ma zajęć dodatkowych, prosimy o odebranie dzieci ze świetlicy do godz. 13:00. 
 godzinie 18:00 Jasełka w sali gimnastycznej, potem spotkanie przy stole wigilijnym w budynku szkolnym. 

 23-31.12.2019 Ferie świąteczne (w czasie ferii nie ma opieki świetlicowej) 
 01.01.2020 (środa) Nowy Rok 2020 
 02-03.01.2020 (czwartek, piątek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych i świetlicowych (2) 
 06.01.2020 (poniedziałek) Święto Trzech Króli 
 14.01.2020 (wtorek) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna godz. 14:20 
 21.01.2020 (wtorek) Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie ocen śródrocznych godz. 15:15 
 22.01.2020 początek II semestru 
 10-21.02.2020 Ferie zimowe 
 31.03.2020 (wtorek) - Rada pedagogiczna godz. 14:20 
 09-14.04.2020 – Święta Wielkanocne 
 21-23.04.2020 Egzaminy ósmoklasisty (uczniowie będą mieli zorganizowane wycieczki bądź wyjścia poza szkołę do godz. 

14:00, w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne) 
 21-24.04.2020 Zielona szkoła dla klas 1-3 
 01.05.2020 – Święto Pracy 
 30.04.2020 Poinformowanie ucznia i jego rodzica o przewidywanych ocenach rocznych poprzez dzienniczek Librus 
 29.05.2020 Wystawianie ocen przewidywanych rocznych (do godz. 14:00) 
 26 – 28.05.2020 składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu widomości i umiejętności w celu uzyskania wyższej 

oceny niż przewidywana. 
 01-03.06.2020 przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
 09.06.2020 (wtorek) Rada klasyfikacyjna godz. 14:20 
 11.06.2020 (czwartek) Boże Ciało 
 12.06.2020 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 15-19.06.2020 Zielona szkoła dla klas 4-8 
 22.06.2020 (poniedziałek) Rada zatwierdzająca i podsumowująca godz. 14:20 
 23.06.2020 r (wtorek) godz. 9:20 - msza kończąca rok szkolny, Dzień Patrona 
 25.06.2020 (czwartek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 8 
 26.06.2020 (piątek) - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

Zebrania i dni otwarte  
 03.09.2019  

 godz. 17:00 - spotkanie wspólne rodziców klas IV z nauczycielami przedmiotów,  
 godz. 17:30 - zebrania z wychowawcami w klasach,  
 godz18.30 spotkanie Trójek Klasowych i Rady Rodziców 

 08.10.2019 od godz. 16:30 dzień otwarty  
 05.11.2019 od godz. 16:30 dzień otwarty  
 03.12.2019 od godz. 16:30 dzień otwarty  
 14.01.2020 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji ocen śródrocznych  
 03.03.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty 
 07.04.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty  
 05.05.2020 od godz. 16:30 dzień otwarty  
 23.06.2020 zebranie z rodzicami od godz. 18:00 podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej.  


