Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
V LO im Księcia J. Poniatowskiego w Warszawie
Termin

Wydarzenie

30 sierpnia 2018 (piątek), godz.
10.00
2 września 2019 (poniedziałek),
godz. 9.00
godz. 10.15
godz. 12.00

Rada Pedagogiczna „Organizacja pracy w roku szkolnym
2019/2020”
Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny (dla chętnych)

3 września (wtorek), godz. 9.10
do 6 września 2019 (piątek)
9 września 2019 (poniedziałek),
godz. 14.05
10 września 2019 (wtorek),
godz. 17.00
do 13 września (piątek)
15-21 września 2019
22-28 września 2019
25 września 2019
do 23 września 2019
(poniedziałek)
24 września 2019 (wtorek), godz.
14.15
godz. 17.00

30 września 2019 (poniedziałek)
do 30 września 2019
(poniedziałek)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020
Założenie dzienników elektronicznych przez administratorów
e-dziennika. Wypełnienie e-dzienników przez wychowawców
klas
Spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły
i z wychowawcami.
Lekcje dla pozostałych klas rozpoczynają się o godz. 10.05
Przekazanie dyrekcji programów nauczania i uzgodnionych
w zespołach Przedmiotowych Zasad Oceniania
Spotkanie uczniów klas trzecich z dyrekcją szkoły
i z wychowawcami – omówienie procedur maturalnych
Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami
– wybór klasowych Rad Rodziców, bezpieczeństwo w szkole,
RODO, WDŻ
Zebranie przewodniczących zespołów przedmiotowych w celu
opracowania form pracy w nowym roku szkolnym
Letnia Szkoła Liderów Nauki (chemia)
Letnia Szkoła Liderów Nauki (fizyka i matematyka)
Prawybory parlamentarne
Wybory samorządów klasowych
Rada Pedagogiczna „Analiza sytuacji dydaktycznowychowawczej w klasach pierwszych”
Spotkania rodziców uczniów klas drugich i trzecich
z wychowawcami: wybór klasowych Rad Rodziców, w klasach
trzecich dodatkowo informacja o procedurach maturalnych,
omówienie organizacji Studniówki
Próbna ewakuacja
 Złożenie przez uczniów klas trzecich deklaracji maturalnych
 Przekazanie przez wychowawców klas dyrekcji propozycji
tematów zajęć z wychowawcą uwzględniających
problematykę zawartą w planie dydaktycznowychowawczym VLO
 Przekazanie przez p. P. Wagner-Dziewulską dyrekcji
harmonogramu spotkań młodzieży z rekomendowanymi
przez Radę Rodziców przedstawicielami biznesu, kultury
i organizacji pozarządowych oraz z absolwentami szkoły
 Przekazanie przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
i ścisłych harmonogramu lekcji na temat problematyki
globalnego ocieplenia dla poszczególnych oddziałów
 Przekazanie przez przewodniczących zespołów
przedmiotowych dyrekcji terminarza i tematyki spotkań
zespołów
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20 września (piątek) i 8
października 2019 (wtorek), godz.
14.05
3 października 2019 (czwartek) –
długa przerwa
9 października 2019 (środa),
godz. 14.15
13 października 2019 (niedziela)
14 października 2019
(poniedziałek), godz. 10.00
godz. 11.30
30 i 31 października 2019
1 listopada 2019 (piątek)
8 listopada 2019 (piątek)
11 listopada 2019 (poniedziałek)
19 listopada 2019 (wtorek)
20 grudnia 2019 (piątek),
godz. 10.00
23-31 grudnia 2019
1 stycznia 2020 (środa)
2 stycznia 2010 (czwartek)
3 stycznia 2010 (piątek)
6 stycznia 2019 (poniedziałek)
do 7 stycznia 2019 (wtorek)
13 stycznia 2020 (poniedziałek)
14 stycznia 2020 (wtorek), godz.
14.15
godz. 17.00
18 stycznia 2020
3 lutego 2020 (poniedziałek)

10-23 lutego 2020
do 6 marca 2020
do 16 marca 2019 (poniedziałek)
17 marca 2020 (wtorek), godz.
14.15
godz. 17.00
30 marca 2020 (poniedziałek),
godz. 8.15-10.50
godz. 11.00
godz. 11.00

Nauka hymnu szkoły. Próba ślubowania uczniów klas
pierwszych
Upamiętnienie Powstania Warszawskiego – wspólne śpiewanie
pieśni powstańczych
Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej, Prezydium Rady
Rodziców i Prezydium Samorządu Uczniowskiego (Zespół
Doradczy) – „Aneks do statutu VLO i inne sprawy dotyczące
organizacji roku szkolnego 2019/2020”
Wybory parlamentarne
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie
uczniów klas pierwszych
Spotkanie pracowników szkoły
Złożenie wiązanek kwiatów na grobach zasłużonych
pracowników VLO
Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy
Apel z okazji Święta Niepodległości – wspólne śpiewanie pieśni
legionowych
Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy
Dzień Przeciwko Mowie Nienawiści
Wigilia szkolna
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy
Wystawianie ocen śródrocznych (za pierwszy semestr)
Początek drugiego półrocza – nowy plan zajęć
Rada Pedagogiczna – „Klasyfikacja śródroczna (za pierwszy
semestr)”
Spotkania rodziców z wychowawcami
Studniówka w Hotelu Mariott
Dzień Nauki – podsumowanie realizacji programów:
 Fotowoltaika i inne alternatywne źródła energii
 Szkoła wolna od plastiku
Ferie zimowe
Terminarz szkolnego harmonogramu ustnych egzaminów
maturalnych
Informacja o zagrożeniach w klasach trzecich
Rada Pedagogiczna „Zagrożenia w klasach trzecich”
Dzień otwarty
Zajęcia dydaktyczne wg. planu
Rekolekcje wielkopostne
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Odpowiedzialność prawna
nauczycieli”
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31 marca 2020 (wtorek),
godz. 8.15-10.50
godz. 11.00
godz. 11.00
1 kwietnia 2020 (środa),
godz. 8.15-10.50
godz. 11.00
godz. 11.00
2 kwietnia 2020 (czwartek), godz.
16.00
do 3 kwietnia 2020 (piątek)
8 kwietnia 2020 (środa), godz.
10.00
do 8 kwietnia 2020 (środa)
9-14 kwietnia 2020
17 kwietnia 2020 (piątek)

21 kwietnia (wtorek), godz. 14.15
24 kwietnia 2020 (piątek)
27 kwietnia 2020 (poniedziałek)
27 kwietnia 2020 (poniedziałek)
1 maja 2020 (piątek)
2 maja 2020 (sobota)
3 maja 2019 (niedziela)
4 maja 2020 (poniedziałek),
godz. 9.00
godz. 14.00
5 maja 2020 (wtorek),
godz. 9.00
godz. 14.00
6 maja 2020 (środa),
godz. 9.00
godz. 14.00
7 maja 2020 (czwartek),
godz. 9.00
godz. 14.00
8 maja 2020 (piątek),
godz. 9.00
godz. 14.00

Zajęcia dydaktyczne wg. planu
Rekolekcje wielkopostne
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Profilaktyka uzależnień”
Zajęcia dydaktyczne wg. planu
Rekolekcje wielkopostne
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ocenianie kształtujące jako
sposób wzmocnienia systemu oceny uczniów”
Spotkanie informacyjne dla kandydatów
Informacja o proponowanych ocenach w klasach trzecich
Szkolne Jajko Wielkanocne
Wystawianie ocen końcowych w klasach trzecich
Wiosenna przerwa świąteczna
Upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim:
 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy ulicy
Nowolipie 9/11
 Przygotowanie wystawy okolicznościowej
Rada Pedagogiczna „Klasyfikacja końcowa uczniów klas
trzecich. Szkolenie z procedur maturalnych”
Uroczystość zakończenia nauki w klasach trzecich.
Szkolenie przedmaturalne dla absolwentów
Nowy plan po odejściu klas trzecich
Upamiętnienie rocznicy Konstytucji 3 maja
Święto Państwowe – dzień ustawowo wolny od pracy
Święto Flagi
Święto Narodowe 3 Maja
Pisemny egzamin maturalny:
język polski – p. podst.
język polski – p. rozszerz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny:
matematyka – p. podst.
język łaciński i kultura antyczna p. podst. i p. rozszerz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny:
język angielski – p. podst.
język angielski – p. rozszerz., p. dwujęzyczny
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny:
matematyka – p. rozszerz.
filozofia – p. podst. i p. rozszerz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny:
biologia
wiedza o społeczeństwie – p. podst. i p. rozszerz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
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od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17
maja)
od 7 do 22 mafja (oprócz 10 i 17
maja)
do 22 maja 2020 (piątek)
26 maja 2020 (wtorek), godz.
14.15

Ustne egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych

godz. 17.00
do 10 czerwca 2020

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich
Informacja o proponowanych ocenach w klasach pierwszych
i drugich
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
Dzień wolny od zajęć szkolnych
Wystawianie ocen rocznych
Święto Kultury i Sztuki – Dekameroniada

11 czerwca 2020 (czwartek)
12 czerwca 2020 (piątek)
do 19 czerwca 2020
19 czerwca 2020 (piątek), godz.
10.00
22 czerwca 2020 (poniedziałek),
godz. 8.00-14.00
godz. 14.15
23 czerwca 2020 (wtorek), godz.
10.00
24 czerwca 2020 (środa), godz.
10.00
25 czerwca 2020 (czwartek)
26 czerwca 2020 (piątek), godz.
9.00
godz. 10.15
29 czerwca 2020 (poniedziałek),
godz.10.00
27 czerwca – 31 sierpnia 2020
3 lipca 2020, od godz. 12.00

Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego
Informacja o zagrożeniach w klasach pierwszych i drugich
Rada Pedagogiczna „Zagrożenia w klasach pierwszych
i drugich”

Dzień sportu
Rada Pedagogiczna „Klasyfikacja roczna”
DUCH – Doroczny Uczynek Charytatywny.
Święto Kultury i Sztuki – Dzień poezji, muzyki i tańca.
DUCH – Doroczny Uczynek Charytatywny.
Święto Kultury i Sztuki – Dzień filmu i teatru
Przygotowanie szkoły do zakończenia roku szkolnego
Msza Św. (dla chętnych)
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020
Rada Pedagogiczna „Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2019/2020”
Ferie letnie
Wydawanie świadectw maturalnych

 Zajęcia z wychowawcą odbywają się na 7 lekcji – w klasach pierwszych w piątki,
w klasach drugich we środy i w klasach trzecich w poniedziałki.
 Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się w różne dni tygodnia po lekcji 8
(od godz. 14.15). W dniach posiedzeń rady lekcje są skrócone.
 Dni wolne od zajęć lekcyjnych (z puli 10 dni do dyspozycji dyrektora szkoły)
zaplanowano na:
 2 i 3 stycznia 2020 – po Nowym Roku
 4, 5, 6, 7 i 8 maja 2020 – w dniach pisemnych egzaminów maturalnych
 12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele
 2 dni – rezerwy

Strona 4 z 4

