KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021
akt. 18.09.2020 r.

Wrzesień, dyżur 5b A. Papierkowska
l.p.
1.

Czynności, zdarzenia
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2020/2021

data
01.09.2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas
pierwszych
2.

Plener malarski – 6b, IVA, IVB

14-18.09.2020

godz.

miejsce

odpowiedzialny

9.00

aula- OSSP
i PLSP

Dyrekcja, Kierownicy sekcji,
Opiekun S. szkolnego,
wychowawcy,
Koordynator –
A. Papierkowska

10.30

aula- LP
w PLSP

Koordynator –
R. Wojniusz

17.00

aula

Dyrekcja, psycholog,
pedagog, wychowawcy klas
D. Andrzejewska,
Z. Kwiatkowski,
G. Tomczyk, L. Duma

Lublin
Muzeum Wsi
Lubelskiej

uwagi
Dekoracja

Ostateczny termin
uzależniony od
warunków
atmosferycznych

3.

Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas
11 (piątek)
(wybór trójek klasowych, wybór Rady
09.2020
Rodziców)
Spotkanie rodziców z wychowawcami
przedstawienie:
1) informacji o egzaminie maturalnym,
2) informacji o egzaminach dyplomowych,
3) informacji o wymaganiach edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów,
4) informacji o kryteriach oceny zachowania
oraz trybie jej podwyższania,
5) informacji o trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
6) informacji o konsekwencjach otrzymania
negatywnej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych zajęć artystycznych oraz
konsekwencjach wynikających z monitorowania miesięcznej frekwencji,
7) informacji o formie informowania rodziców
(opiekunów) o przewidywanych ocenach
rocznych,
8) informacji o możliwości wyboru etyki
lub/i religii,
9) informacji o możliwości uczęszczania
na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,
10) złożenie oświadczeń dotyczących
udzielanych licencji dysponowania pracami
uczniowskimi,
11) złożenie oświadczeń dotyczących
dysponowania danymi osobowymi uczniów
(RODO) do celów statutowych szkoły,
12) zapoznanie z wybranymi regulaminami
porządkowymi, złożenie oświadczenia
przez rodziców uczniów korzystających
ze szkolnych szafek w szatni.

17.00

aula,
sale wg.
harmonogramu

Dyrekcja, wychowawcy,
kierownicy sekcji,
wychowawcy, psycholog,
pedagog

Regulaminy: szatni,
szatni wf.,
biblioteki,
zachowania
uczniów w czasie
przerw, procedury
szkolne
do wglądu
– na stronie www
szkoły

4.

Zdalna Rada Pedagogiczna
(plan nadzoru pedagogicznego, uchwała w
sprawie sposobów wykorzystywania
wniosków z nadzoru pedagogicznego i inne)

14.09.2020
poniedziałek

10.0015.30

5.

Obchody rocznicy napaści ZSSR na Polskę i
100 rocznicy Bitwy Warszawskiej

17.09.2020
czwartek

10.00

12.25

Wybór Rady Samorządu Uczniowskiego
i opiekuna SU
6.

Udział klas maturalnych (ew.
przedmaturalnych) w Salonie Maturzysty

18.09.2020

7.

Zebranie zespołów:
-nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

22.09.2020
wtorek

-wychowawczego
8.

9.

odesłanie
potwierdzenia o
zapoznaniu się z

aula

J. Kozera, A. Giecko,
W. Dziaczkowski

aula

Opiekun samorządu w roku
szk.2019-2020 r.
A. Aleksandrowicz
wychowawcy klas
maturalnych (ew.
przedmaturalnych)

Formuła obchodów
w zależności od
sytuacji
epidemicznej

KUL
aula szkolna online

16.30

aula

18.00

aula

Dzień patrona szkoły

Zebranie zespołu
przedmiotów artystyczno - zawodowych

Dyrektor

wystawa
poświęcona
patronowi
szkoły
23.09.2020
środa

Zaopiniowanie przez RR i SU planu lekcji ,
do 30.09.2020
planu przerw, szkolnego kalendarza, programu
wychowawczo-profilaktycznego i programu
doradztwa zawodowego

16.30

aula

Wicedyrektor,
przewodniczący zespołu
ogólnokształcącego i
przewodniczący zespołu
wychowawczego
A. Łoś,
E. Wrona

Dyrektor, wicedyrektor,
kierownicy sekcji,
nauczyciele przedmiotów
artystyczno – zawodowych
Dyrekcja

wg odrębnego
harmonogramu

Październik, dyżur 6b M. Anudu
l.p.

Czynności, zdarzenia

data
5.10.2020
piątek

1.

Ślubowanie klas pierwszych

2.

Pielgrzymka klas maturalnych do
Częstochowy

3.

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2020
czwartek

4.

Obchody Dnia Papieskiego

16.10.2020
piątek

5.

Wystawa poplenerowa klas maturalnych

październik

6.

Złożenie kwiatów na grobach pracowników
szkoły

29,30.10.2020

godz.
12.00

12.40

miejsce
aula

aula

odpowiedzialny
wychowawcy klas
pierwszych i drugich
Ks. M. Sawicki,
W. Dziaczkowski,
wychowawcy klas
maturalnych
Dyrekcja, opiekun
samorządu, samorząd
szkolny, Rada Rodziców,
Komisja ZFŚS
Ks. M. Sawicki,
W. Dziaczkowski

Dolny i górny
korytarz

uwagi

wg terminarza kurii
w zależności od
sytuacji
epidemicznej
Formuła obchodów
w zależności od
sytuacji
epidemicznej
Formuła obchodów
w zależności od
sytuacji
epidemicznej

Nauczyciele rysunku i
malarstwa, wychowawcy
klas maturalnych
W. Dziaczkowski,
Opiekun SU

Listopad, dyżur IVA K. Markiewicz
Lp.

Czynności, zdarzenia

data

1.

Wskazanie i zatwierdzenie tematów i zakresu
prac dyplomowych, wskazanie zakresu treści
nauczania i formy egzaminu dyplomowego
w części teoretycznej.

Do 13.11.2020

2.

Matury próbne z wykorzystaniem arkuszy
wydawnictwa OPERON

listopad

godz.

Miejsce

odpowiedzialny
Nauczyciele prowadzący
zajęcia ze specjalności i
specjalizacji w klasach
dyplomowych, nauczyciele
historii sztuki
Wicedyrektor,
wychowawcy klas

uwagi

wg odrębnego
harmonogramu

maturalnych, nauczyciele –
członkowie zsp
nadzorujących
3.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2020
wtorek

4.

Wywiadówka śródokresowa

13.11. 2020
piątek

5.

Rada Pedagogiczna (dostosowanie form i
warunków egzaminu maturalnego i
zaopiniowanie planu doskonalenia
na rok 2021)

18.11.2020

Formuła obchodów
w zależności
od sytuacji
epidemicznej

aula

17.00

sale wg
harmonogramu

Dyrekcja, wychowawcy,
wszyscy nauczyciele,
pedagog szkoły, psycholog.

Grudzień, dyżur IVB A. Giecko
Lp.
1.

Czynności, zdarzenia

data

godz.

miejsce

Ostateczny termin wystawienia ocen
klasyfikacyjnych klas maturalnych.
Obchody rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego 13.12.1981

11.12.2020
piątek
13.12.2020
Piątek

12.00
12.15

aula

3.

Rada plenarna – klasyfikacja klas
maturalnych

14.12.2020

16.15

aula

4.

POCZĄTEK ZAJĘĆ W II SEMESTRZE
KLAS MATURALNYCH
Przeglądy z przedmiotów artystycznozawodowych, cz. I

15.12.2020

Opłatek szkolny, jasełka - spotkanie dla
pracowników i emerytów

22.12.2020
wtorek

2.

5.

6.

16-21.12.2020

12.50

aula

odpowiedzialny
Nauczyciele uczący
w klasach maturalnych.
J. Kozera, A. Giecko

uwagi

Formuła obchodów
w zależności
od sytuacji
epidemicznej

Dyrekcja, wszyscy
nauczyciele

Dyrekcja, kierownicy
sekcji, nauczyciele przed
art.-zaw.
Ks. M. Sawicki, W.
Dziaczkowski,
Komisja ZFŚS

Wg osobnego
harmonogramu
Formuła obchodów
w zależności
od sytuacji
epidemicznej

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020
3.01.2021

Styczeń, dyżur IIC M. Kierczuk-Macieszko
Czynności, zdarzenia

Lp.

data

godz.

miejsce

odpowiedzialny

1.

Przeglądy z przedmiotów artystycznozawodowych, cz. II

4-8.01.2021

2.

Wystawienie ocen za I semestr

12.01.2021
wtorek

12.00

3.

Rada plenarna klasyfikacja semestralna klas III PLSP, II-III LP, 5 OSSP.
Wywiadówka za I semestr

13.01.2021
środa
15.01.2021
piątek
18.01.2021
poniedziałek
21.01.2021
czwartek
30.01.2020
sobota

16.15

aula

17.00

sale wg
harmonogramu

16.15

aula

Wszyscy nauczyciele

19.00

aula

Wychowawcy klas
maturalnych

4.

6.

POCZĄTEK ZAJĘĆ W II SEMESTRZE
KLAS I-III LP I 4-5 OSSP
Rada plenarna podsumowująca I semestr

7.

Studniówka

5.

Dyrekcja,
kierownicy sekcji,
nauczyciele przed art.-zaw.

uwagi
Wg osobnego
harmonogramu

Wszyscy nauczyciele

Dyrekcja,
wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele

Luty, dyżur IB, T. Krasowski
Lp.

Czynności, zdarzenia

data

1.
2.

Ferie zimowe
Powołanie Komisji przeprowadzającej
rekrutację na rok 2021-2022
Zabawa „choinkowa” dla dzieci pracowników
szkoły

1-14.02.2021
Do 05.02.2021

3.

13.02.2021
sobota

godz.

miejsce

odpowiedzialny
Dyrektor

12.00

T. Krasowski
samorząd uczniowski

uwagi

4.

Zebranie zespołów:
a) wychowawczego
b) nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

17.02.2021
środa

16.00
17.30

aula

5.

Zebranie zespołów:
- nauczycieli przedmiotów artystyczno –
zawodowych

16.02.2021
czwartek

16.00

aula

Dyrektor, Wicedyrektor,
przewodniczący
zespołu wychowawczego,
przewodniczący zespołu
przedmiotów
ogólnokształcących.
Dyrektor, Wicedyrektor,
Kierownicy sekcji

Marzec, dyżur IIA E. Wrona
l.p.

Czynności, zdarzenia

data

godz.

1.

Obchody dnia Żołnierzy Wyklętych

1.03.2021
poniedziałek

11.40

2.

Ostateczny termin wystawienia propozycji
ocen rocznych w klasach maturalnych

15.03.2021
czwartek

12.00

3.

Zebranie z rodzicami uczniów klas
maturalnych

19.03.2021
piątek

17.00

4.

Rekolekcje wielkopostne

5.

Spotkanie okolicznościowe związane ze
świętami wielkanocnymi

miejsce
aula

odpowiedzialny
J. Kozera, opiekun SU,
D. Klimala-Brauze

uwagi
Formuła obchodów
w zależności
od sytuacji
epidemicznej

Dyrekcja, nauczyciele
uczący w klasach
maturalnych
Wg odrębnego
harmonogramu

31.03.2021
środa

12.25

Sala72

Komisja ZFŚS

Kwiecień, dyżur IIB K. Wereński
l.p.

Czynności, zdarzenia

data

godz.

miejsce

odpowiedzialny

1.

Przerwa świąteczna

1-6.04.2021

2.

8.04.2021
czwartek
9.04.2021
piątek
9.04.2021

12.00
16.15

aula

Dyrekcja, wszyscy
nauczyciele

4.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
w klasach maturalnych
Rada pedagogiczna - klasyfikacja końcowa
klas maturalnych
Koniec zajęć klas maturalnych

5.

Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej

12.04.2021

12.15

aula

A. Giecko, J. Kozera, W.
Dziaczkowski, R. Wojniusz

6.

Egzaminy dyplomowe

19-23.04.2021

aula, galeria,
górny korytarz

Dyrektor, Wicedyrektor
członkowie komisji
egzaminu dyplomowego

21-23.04.2021

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych dla wszystkich uczniów
w czasie egzaminów dyplomowych w części
teoretycznej
Dzień „otwartych drzwi” szkoły

10.0015.00

sale wg
harmonogramu

Opiekun SU, samorząd
uczniowski, R. Wojniusz
Wicedyrektor

Szkolenie SZE w zakresie egzaminu
maturalnego

16.00

aula

Wywiadówka śródokresowa

17.00

aula

14.00

aula

3.

8.

9.

Pożegnanie maturzystów

23.04.2021
piątek

26.04.2021
poniedziałek

Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele uczący w
klasach I-II PLSP, II-III LP
i 5 OSSP
Dyrekcja, wychowawcy
klas maturalnych i
przedmaturalnych

uwagi

Formuła obchodów
w zależności
od sytuacji
epidemicznej
Wg odrębnego
harmonogramu

Zebrania a
wychowawcami wg
odrębnego
harmonogramu

Maj, dyżur IIIA, D. Klimaka-Brauze
l.p.

Czynności, zdarzenia

data

1.

Pisemne egzaminy maturalne

4-7.05.2021

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych wg. aneksu dla LP, LSP
i OSSP, organizowane zajęcia opiekuńcze

4-7.05.2021

3.

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja

4.

XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Portret Rodzinny: Rodzina przyszłością świata
Plenery malarskie klasy: 5b, III A, III B

10.05.2021
poniedziałek
11.05.2021
wtorek

5.

6.

7.

Zebrania zespołów:
- nauczycieli przedmiotów artystyczno –
zawodowych;
- nauczycieli przedmiotów ogól.
-wychowawczego

8.

Ostateczny termin wystawienia
proponowanych ocen rocznych

9.

Badanie jakości kształcenia artystycznego w
szkołach plastycznych.

godz.

miejsce
sala
gimnastyczna,
sale lekcyjne

odpowiedzialny
Zespoły nadzorujące
powołane przez PSZE

uwagi
Wg harmonogramu
dyrektora CKE
Egzaminy
maturalne,
wycieczki klasowe
w zależności
od sytuacji
epidemicznej

11.40

Dyrekcja, nauczyciele
historii, D. Klimala-Brauze
A. Mazuś, P. Strobel
Wychowawcy, nauczyciele
rysunku i malarstwa

18.05.2021

16.15

sala 71

Dyrekcja, kierownicy,

20.05.2021

16.15
17.30

sala 51

26.05.2021
środa

godz.
12.00

Wicedyrektor
Przewodniczący zespołów
Pedagog, psycholog
Wszyscy nauczyciele
Wychowawcy klas
II-III LP i 5 OSSP, I-II PLSP

Pracownie
plastyczne,
klasy: 5B,
3A,3B

Wicedyrektor do spraw
artystycznych, nauczyciele
rysunku, malarstwa i rzeźby,
wychowawcy.

Wg. odrębnego
harmonogramu
Wg. odrębnego
harmonogramu
w zależności
od sytuacji
epidemicznej

wg harmonogramu

Czerwiec, dyżur IA, T. Banaszkiewicz
l.p.

Czynności, zdarzenia

1.

Egzaminy wstępne

2.
3.

XV Makroregionalny Przegląd
„Dyplom 2021”
Przeglądy z przedmiotów artystycznych

4.
5.

Wystawienie ocen rocznych
Rada plenarna – klasyfikacja roczna

6.

Rozliczenie szkolnej dokumentacji

7.

Zakończenie roku szkolnego

8.

Rada plenarna podsumowująca rok szkolny

data

godz.

miejsce

01.06.2021

odpowiedzialny
Komisja ds. rekrutacji

12.00

aula

16.06.2021
17.06.2021
czwartek
20-23.06.
2021
25.06.2021
piątek

12.00
16.15

aula

10.00

aula

25.06.2021

14.00

aula

7- 18.06.2021

Wicedyrektor ds.
artystycznych
Dyrektor, wicedyrektor
kierownicy
Wszyscy nauczyciele
Dyrekcja
nauczyciele
Wicedyrektor, wychowawcy

uwagi
wg oddzielnego
harmonogramu
wg oddzielnego
harmonogramu
wg oddzielnego
harmonogramu

Dyrekcja,
Opiekun Samorządu szk.,
………….
Dyrekcja

W roku szkolnym 2020-2021 przewidywana liczba pełnych tygodni nauki szkolnej dla poszczególnych klas:
36 tygodni- przedmioty artystyczne (łącznie z plenerami);
35 tygodni–przedmioty ogólnokształcące (po odliczeniu plenerów)
Klasy maturalne: 27 tygodni (łącznie z plenerem przedmiotów artystycznych)
26 tygodni (przedmioty ogólnokształcące)
Wolne od zajęć w systemie lekcyjnym:
1. Klasy maturalne – 1 tydzień: plener w miesiącu wrześniu
2. Klasy przedmaturalne – 1 tydzień: plener w miesiącu maju.
3. Imprezy, działania dodatkowe, do uwzględnienia w konstruowaniu planów dydaktycznych w trakcie roku szkolnego:
1) Uroczystości związane ze świętami wpisanymi do kalendarza:
a) Rocznica napaści ZSSR na Polskę 17.09.1939 i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej - 17.09.2020
b) Dzień Patrona szkoły 15.10.2020,

c) Dzień Edukacji Narodowej 15.10.2020
e) Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 - 13.12.2020
f) Jasełka 20.12.2020,
g) Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 02.03.2021
h) Rocznica zbrodni katyńskiej 22.04.2021
i) Święto Konstytucji 3-go Maja 11.05.2021
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – aneks do kalendarza roku: PLSP, OSSP
1)
2)
3)
4)
5)

3 dni:
22,23,24 kwietnia 2021 (środa, czwartek, piątek) – część teoretyczna egzaminu dyplomowego;
4 dni:
4,5,6,7 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek, piątek) - pisemne egzaminy maturalne
1 dzień 11 maja 2021 (wtorek) XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny
1 dzień 4 czerwca 2021 (piątek)
1 dzień 10 czerwca 2021 (czwartek) Jubileusz szkoły

Razem: 10 dni (w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla zainteresowanych uczniów).

