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TERMINARZ PRAC KLASYFIKACYJNYCH SSP 72 NA ROK 2019/2020 

 
DATA TEMATY PRAC 

02.09.2019 Początek I semestru roku szkolnego 2019/2020 
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18. 04. 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11.08. 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 
17.09.2019 
Godz. 17.00 – kl. I-III 

Godz. 17.30 – kl. IV-VIII 

Obowiązkowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami, sprawy 

organizacyjne w roku szkolnym 2019/2020 

01.10.2019  

Godz. 17.00 – 19.00 

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas sportowych 

09.10.2019 

 

Pasowanie na Ucznia 

 

05.11.2019 

Godz. 17.00 – 19.00 

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas sportowych:  

05.11.2019 

Godz. 16.00 

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców oraz wychowawcami 

uczniów klas I – VIII 

11.11.2019 r. 

(poniedziałek) 

Narodowe Święto Niepodległości 

 

20 – 22.11. 2019  PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 

2017 r., poz. 1603) 
03.12.2019  

Godz. 17.00 – 19.00 

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas sportowych 

23.12.2019 – 

31.12.2019 

 

Zimowa przerwa świąteczna 
 
Podstawa prawna: § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11.08. 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 
14.01.2020 
Godz. 17.00 – kl. I-III 

Godz. 17.30 – kl. IV-VIII 

Obowiązkowe zebrania wychowawców klas z rodzicami:  
1. informacja dla uczniów i ich rodziców o przewidywanej 

śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej,  

2. informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania 

31.01.2020 Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna – termin wystawienia ocen za 

 I semestr roku szkolnego 2019/2020 

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 

2017 r., poz. 1603) 
31.01.2020 Koniec I semestru 

01.02.2020 Początek II semestru 

04.02.2020 
Godz. 17.00 – kl. I-III 

Godz. 17.30 – kl. IV-VIII 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-VIII 

(wywiadówki) 

6.02.2020 Rada Pedagogiczna – plenarna 

10.02.2020 – 

23.02.2020 

Ferie zimowe 
 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  MEN z 11.08. 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

03.03.2020 

Godz. 17.00 – 19.00 

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas sportowych oraz 

rodziców uczniów klas VIII 
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07.03.2020 

(sobota) 

Dzień Otwarty Szkoły 

Testy sportowe – rekrutacja do klas IV sportowych 

07.04.2020 

Godz. 17.00 – 19.00 

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VII  

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas VIII 

09.04.2020 –  

14.04.2020 

Wiosenna przerwa świąteczna 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  MEN z  11.08. 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

21 – 23.04.2020 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7.09. 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5  pkt 1 rozporządzenia  MEN z 1.08. 2017  r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512). 

 

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 
2017 r., poz. 1603) 

01.05.2020 

(piątek) 
Międzynarodowe Święto Pracy 

 

05.05.2020 

Godz. 17.00 – 19.00 

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VIII  

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas sportowych 

08.05.2020 

(piątek) 

Dzień Europy 

Memoriał Władka Zarembowicza – Dolnośląskie Zawody Pływackie 

27.05.2020 
Godz. 17.00 – kl. I-III 

Godz. 17.30 – kl. IV-VIII 

Obowiązkowe zebrania wychowawców klas z rodzicami:  
1. informacja dla uczniów i ich rodziców o przewidywanej 

rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej,  

2. informacje o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania 

01.06.2020 

(poniedziałek) 

Sportowy Dzień Dziecka 

10.06.2020 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna - termin wystawienia ocen za rok 

szkolny 2019/2020 

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 

2017 r., poz. 1603) 
12.06.2020 

(piątek) 

Dzień wolny od zajęć (odpracowany 07.03. w Dniu Otwartym Szkoły) 

– szkoła nieczynna 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz .U. z 
2017 r., poz. 1603) 

24.06.2020 

(środa) 

Dzień Laureata i Sportowca SSP nr 72 

Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów  

26.06.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Wręczenie świadectw uczniom klas I-VIII 

 
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z  11.08.2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

26.06.2020 Rada Pedagogiczna – plenarna (I część) 

27.06.2020 

31.08.2020 

Ferie letnie 

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia MENiS z 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11.08. 2017 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

24.08.2020 Rada Pedagogiczna – plenarna (II część) 

31.08.2020 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

 


