Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Termin
26 sierpnia 2020 (środa)
godz. 11.00
28 sierpnia 2020 (piątek)
godz. 16.00
1 września 2020 (wtorek)
godz. 9.00
godz. 10.15

Wydarzenie
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Komunikator MS Teams”
Rada Pedagogiczna „Organizacja pracy w roku szkolnym
2020/2021”
Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny (dla chętnych)
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zgodnie
z procedurą opublikowaną na www.vlo.edu.pl

godz. 11.00
Założenie dzienników elektronicznych przez administratorów
e-dziennika. Wypełnienie e-dzienników przez wychowawców
klas
W przypadku decyzji MEN o nauczaniu zdalnym od 1 września
2020 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
przewiduje się jedynie dla uczniów klas pierwszych
przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego (wg. odrębnej
procedury) – klasy drugie i trzecie spotykają się
z wychowawcami zdalnie o godz. 10:00 w komunikatorze
Skype. - informacja wychowawców skierowana do uczniów
o zmianie platformy nauczania zdalnego na MS Teams.
2 września (środa)
godz. 9.10

Spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły
i z wychowawcami. (Uczniowie klas drugich i trzecich
rozpoczynają zajęcia o godz. 10.05)
W przypadki nauczania zdalnego spotkanie z uczniami klas
pierwszych odbywa się w specjalnym reżimie sanitarnym
wg. ustalonej wcześniej procedury rozpoczęcia roku szkolnego
2020/2021), a w przypadku „lockdown’u” w sposób zdalny.

do 7 września 2020 (poniedziałek)

Przekazanie dyrekcji programów nauczania
i Przedmiotowych Zasad Oceniania (uzgodnionych
w zespołach)
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7 września 2020 (poniedziałek)
godz. 14.05

Spotkanie uczniów klas trzecich z dyrekcją szkoły
i z wychowawcami – omówienie procedur maturalnych
W przypadku nauczania zdalnego zebrania klas z dyrekcją
szkoły i wychowawcą odbędą się wg. ustalonego
harmonogramu w komunikatorze MS Teams. Zebrania
zakończone zostaną imienną ankietą ewaluacyjną dotyczącą
zrozumienia procedur maturalnych przez uczniów klas
trzecich.

10 września 2020 (czwartek)
godz. 17.00

14 września (poniedziałek)
godz. 17.00

do 25 września 2020 (piątek)

Zdalne spotkania rodziców uczniów klas pierwszych
z wychowawcami (komunikator MS Teams) – wybór
klasowych Rad Rodziców (zdalny), bezpieczeństwo w szkole,
RODO, WDŻ;
Spotkanie dyrekcji z przewodniczącymi zespołów
przedmiotowych w celu opracowania form pracy w nowym
roku szkolnym (komunikator MS Teams)
Wybory samorządów klasowych
W przypadku nauczania zdalnego wybory samorządów
klasowych odbywają się w sposób zdalny.

28 września 2020 (poniedziałek)
godz. 17.00

29 września 2020 (wtorek)
godz. 17.00

do 30 września 2020 (środa)

Rada Pedagogiczna „Analiza sytuacji wychowawczej
w klasach
pierwszych”,
informacje
wychowawców
i pedagogów o szczególnych przypadkach wychowawczych
w klasach. (komunikator MS Teams)
Spotkania rodziców uczniów klas drugich i trzecich
z wychowawcami: wybór klasowych Rad Rodziców (zdalny),
w klasach trzecich dodatkowo informacja o procedurach
maturalnych, omówienie organizacji Studniówki (komunikator
MS Teams)
Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja odbędzie się tylko wtedy, gdy nie będzie
kolidować z zapewnieniem odpowiednich procedur
epidemicznych. W innym przypadku ewakuacja będzie miała
wymiar teoretyczny (przypomnienie procedur)

do 30 września 2020 (środa)

Złożenie przez uczniów klas trzecich deklaracji maturalnych
Przekazanie wychowawcom klas propozycji tematów zajęć
z wychowawcą uwzględniających problematykę zawartą
w planie dydaktyczno-wychowawczym V LO
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14 października 2020 (środa)

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie
uczniów klas pierwszych (z zachowaniem procedur
sanitarnych – oddzielne ślubowania poszczególnych klas):
1A godz.: 10:00
1B godz.: 10:30
1C godz.: 11:00
1D godz.: 11:30
1E godz.: 12:00
UWAGA: uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym
wejściem, a wychodzą łącznikiem do sali gimnastycznej!
Spotkanie pracowników szkoły z dyrekcją (z zachowaniem
reżimu sanitarnego)

29 i 30 października 2020
(czwartek i piątek)

Złożenie przez samorząd szkolny wiązanek kwiatów
na grobach zasłużonych pracowników V LO (z zachowaniem
reżimu sanitarnego)

do 9 listopada 2020 (poniedziałek)

Zajęcia z wychowawcą poświęcone Świętu Niepodległości

11 listopada 2020 (środa)

Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy

12 listopada 2020 (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 listopada 2020 (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 20 listopada 2020 (piątek)

Zajęcia z wychowawcą poświęcone mowie nienawiści

23-31 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 (piątek)

Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy

4 stycznia 2021 (poniedziałek)
5 stycznia 2021 (wtorek)

Dni wolne od zajęć edukacyjnych
Dni wolne od zajęć edukacyjnych

6 stycznia 2021 (środa)

Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy

do 8 stycznia 2021 (piątek)

Wystawianie ocen śródrocznych (za pierwszy semestr)

11 stycznia 2021 (poniedziałek)

Początek drugiego półrocza – nowy plan zajęć

11 stycznia 2021 (poniedziałek),
godz. 17.00
12 stycznia 2021 (wtorek)
godz. 17.00

Rada Pedagogiczna – „Klasyfikacja śródroczna”
(komunikator MS Teams)
Spotkania rodziców z wychowawcami
(komunikator MS Teams)
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18-31 stycznia 2021

Ferie zimowe

6 lutego 2021 (sobota)

Studniówka w Fortecy Kręglickich
(jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli)

do 5 marca 2021

Terminarz szkolnego harmonogramu ustnych egzaminów
maturalnych

17 marca 2021 (środa)
godz. 8.15-12.35
godz. 13.00
18 marca 2021 (czwartek)
godz. 8.15-12.35
godz. 13.00
19 marca 2021 (piątek)
godz. 8.15-12.35
godz. 13.00
do 26 marca 2021 (piątek)
29 marca 2020 (poniedziałek)
godz. 17.00

Zajęcia dydaktyczne wg. planu
Rekolekcje wielkopostne
Zajęcia dydaktyczne wg. planu
Rekolekcje wielkopostne
Zajęcia dydaktyczne wg. planu
Rekolekcje wielkopostne
Informacja o zagrożeniach w klasach trzecich
Rada Pedagogiczna „Zagrożenia w klasach trzecich”
(komunikator MS Teams)

1-6 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

do 9 kwietnia 2020 (piątek)

Informacja o proponowanych ocenach w klasach trzecich

do 16 kwietnia 2021 (piątek)

Wystawianie ocen końcowych w klasach trzecich

16 kwietnia 2021
(piątek)

Upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim:
Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy ulicy
Nowolipie 9/11

26 kwietnia 2021 (poniedziałek)
godz. 17.00

Rada Pedagogiczna „Klasyfikacja końcowa uczniów klas
trzecich. Szkolenie z procedur maturalnych”

30 kwietnia 2021 (piątek)

Uroczystość zakończenia nauki w klasach trzecich.
Zdalne szkolenie przedmaturalne dla absolwentów.

4 maja 2021 (wtorek)
godz. 9.00
godz. 14.00

Pisemny egzamin maturalny:
język polski – p. podst.
język łaciński i kultura antyczna – p. rozszerz.
Dzień wolny od zajęć szkolnych
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5 maja 2021 (środa),
godz. 9.00
godz. 14.00

Pisemny egzamin maturalny:
matematyka – p. podst.
historia muzyki – p. rozszerz.

6 maja 2021 (czwartek),
godz. 9.00
godz. 14.00

Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny:
język angielski – p. podst.
historia sztuki – p. rozszerz.,

7 maja 2021 (piątek),
godz. 9.00
godz. 14.00

Dzień wolny od zajęć szkolnych
Pisemny egzamin maturalny:
język angielski – p. rozszerz.
filozofia –p. rozszerz.

od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja)

Dzień wolny od zajęć szkolnych
Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i języków
obcych nowożytnych

11 maja 2021 (poniedziałek)

Nowy plan po odejściu klas trzecich

do 21 maja 2021 (piątek)

Informacja o zagrożeniach w klasach pierwszych i drugich

24 maja 2021 (poniedziałek)
godz. 17.00

25 maja 2021 (wtorek)
godz. 17.00

3 czerwca 2021 (czwartek)
4 czerwca 2021 (piątek)

Rada Pedagogiczna „Zagrożenia w klasach pierwszych
i drugich” (komunikator MS Teams)

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych i drugich
z wychowawcami: zagrożenia. (komunikator MS Teams)
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 11 czerwca 2021(piątek)

Informacja o proponowanych ocenach w klasach pierwszych
i drugich

do 18 czerwca 2020 (piątek)

Wystawianie ocen rocznych (klasyfikacyjnych)

21 czerwca 2021 (poniedziałek),

Rada Pedagogiczna „Klasyfikacja roczna”
(komunikator MS Teams)

24 czerwca 2021 (czwartek)

Przygotowanie szkoły do zakończenia roku szkolnego
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25 czerwca 2021 (piątek)
godz. 9.00

Msza Św. (dla chętnych)

godz. 10.15

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021
W przypadku decyzji MEN o nauczaniu zdalnym uroczyste
zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
z wychowawcami online o godz. 10:00 (komunikator MS
Teams)

26 czerwca – 31 sierpnia 2021
28 czerwca 2021 (poniedziałek)
godz.10.00
5 lipca 2021 (poniedziałek)
od godz. 12.00

Ferie letnie
Rada Pedagogiczna „Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2020/2021” (komunikator MS Teams)
Wydawanie świadectw maturalnych

ü Zajęcia z wychowawcą odbywają się na 7 lekcji – w klasach pierwszych w czwartki,
w klasach drugich w środy i w klasach trzecich we wtorki.
ü Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się zdalnie – komunikator MS Teams (od
godz. 17:00).
ü Zebrania z rodzicami odbywają się zdalnie – komunikator MS Teams.
ü Dni wolne od zajęć lekcyjnych (z puli 10 dni do dyspozycji dyrektora szkoły)
zaplanowano na:
• 12 i 13 listopada 2020 – dni po Święcie Niepodległości
• 4 i 5 stycznia 2021 – dni po Nowym Roku
• 4, 5, 6, 7 maja 2021 – w dniach pisemnych egzaminów maturalnych
• 4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele
• 1 dzień – rezerwa
W wyjątkowych, trudnych przypadkach wychowawczych dopuszcza się indywidualne
spotkanie nauczyciela z rodzicem we wcześniej ustalonym terminie, z zachowaniem
reżimu sanitarnego w budynku szkoły.
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