Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
* organizacja roku szkolnego 2020/21 ujęta w poniższej tabeli może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju
i rekomendacji/zmian wprowadzanych przez państwo i organy nadrzędne
L.p.
1.

Zdarzenie
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Termin
26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 10.00 – Rada
Pedagogiczna w sprawie organizacji roku
szkolnego 2020/2021
27 sierpnia 2020 – Rada Szkoleniowa godzina do ustalenia
1 września 2020 r. (wtorek)
31 sierpnia 2021 r. (wtorek)

2.

Rok szkolny 2020/2021

3.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. (wtorek)
kl. II i III – spotkania z wychowawcami
w salach
kl. I – spotkanie z dyrektorem na sali
gimnastycznej + w salach z wychowawcami
wg. ustalonego harmonogramu

4.

Zebrania z Rodzicami on-line: oddziały III i II LO, wybór Rad Oddziałowych

7- 8 września 2020 r.(wtorek) od godz. 17.00
w terminie ustalonym przez wychowawcę

5.

Zebrania z Rodzicami: oddziały I LO

6.

Zebranie Prezydium Rady Rodziców z poszczególnych oddziałów I-III
I półrocze

9 września 2020 (środa) od godz.17.00
w terminie ustalonym przez wychowawcę
9 września 2020 r. (środa) godz. 19.00
2 września 2020 r. – 15 stycznia 2021

7.

8

9.

10.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej on-line
- omówienie zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego oraz wniosków z
nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty
- zatwierdzenie planów pracy szkoły
- przedstawienie wyników diagnozy efektów edukacyjnych uczniów klas pierwszych
na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- analiza wyników egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów oraz
wyników egzaminów gimnazjalnych
- zaopiniowanie planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
- zaopiniowanie kandydatur do Nagród Starosty Powiatu Legionowskiego dla
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020
Wręczenie Nagród Starosty Legionowskiego za wyniki w nauce za rok szkolny
2019/2020 dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat
Legionowski
Zebranie od uczniów oddziałów III LO wstępnych deklaracji o wybranych przez
uczniów przedmiotach i poziomach na egzamin maturalny MATURA 2021

11.

Święto Szkoły, ślubowanie klas I
Dzień Edukacji Narodowej

12.

Zebrania z Rodzicami - Dzień Otwarty

13.

Rocznica Odzyskania Niepodległości – w formie ustalonej przez osoby
odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości
Próbne matury z przedmiotów – terminy ustalone przez organizatorów i nauczycieli
poszczególnych przedmiotów maturalnych
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- losy absolwentów (wychowawcy oddziałów III LO)
- diagnoza oczekiwań i potrzeb edukacyjno-wychowawczych rodziców uczniów klas
pierwszych LO: prezentacja wyników ankiety

14.
15.

15 września 2020 r. godz. 17.00 (wtorek)

23 września 2020 r. (środa) godz.16.30

25 września 2020 r. godz. 17.00
Do 30 września 2020 r. (środa)
14 października 2020 r. (środa)
wg. ustalonego harmonogramu
28 października 2020 r.(środa) godz.17.30
28 października 2020 r.(środa)
godz.18.00 – 20.00
I połowa listopada 2020 r.
Listopad 2020 r./styczeń 2021
18 listopada 2020 (środa) godz. 16.30

16.

- wstępne propozycje klas I w roku szkolnym 2021/22
Wystawienie zagrożeń stopniem negatywnym

17.

Zebrania z Rodzicami – informacja o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów
Dzień Otwarty

11 grudnia 2020 r. (piątek)
16 grudnia 2020 r. (środa) godz.17.30
16 grudnia 2020 r. (środa)
godz.18.00 – 20.00
22 grudnia 2020 r. (wtorek)
(godzina ustalona w późniejszym terminie)

18.

Wigilia szkolna (zależnie od sytuacji epidemicznej i związanych z tym
rekomendacji)

19.
20.

Apel świąteczno- wigilijny (Samorząd Uczniowski), jasełka – katecheci (forma do
ustalenia w dalszym terminie, w zależności od sytuacji).
Zimowa przerwa świąteczna

21.

Termin wystawienia stopni przed klasyfikacją śródroczną

22.

Rada klasyfikacyjna

23.

Studniówka

24.

Koniec I półrocza

25.

II półrocze dla oddziałów III LO

18 stycznia 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.

26.

II półrocze dla oddziałów I – II LO

18 stycznia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

27.

Rada podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

28.

Zebranie ostatecznych deklaracji od uczniów oddziałów III LO o przedmiotach i
poziomach egzaminów zdawanych na maturze

22 grudnia 2020 r. (wtorek)
23 grudnia 2020 r.(środa) –
1 stycznia 2021 r. (piątek)
11 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
13 stycznia 2021 r.(środa) godz.16.30
W przypadku organizacji imprezy - termin
ustalony przez Komitet Studniówkowy
15 stycznia 2021 r.

10 lutego 2021. (środa)
godz. 16.30
7 lutego 2021 r. ( zgodnie z harmonogramem
podanym przez CKE)
Uczniowie do 5 lutego 2021 r. (piątek)

30.

Ferie zimowe

31.

Opracowanie i przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzaminu
maturalnego. Powołanie PZE i ZN (SZE)
Spotkanie z kandydatami do klas I LO

32.
33.

34.

Termin wystawienia zagrożeń stopniem negatywnym w oddziałach III LO,
wystawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych
przedmiotów i oceny zachowania
Zebrania z Rodzicami
(w oddziałach III LO zagrożenia stopniami negatywnymi z poszczególnych
przedmiotów, propozycje stopni z przedmiotów i ocen z zachowania, we wszystkich
oddziałach podsumowanie I półrocza)
Dzień Otwarty

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Rekolekcje Wielkopostne przygotowane przez katechetów we współpracy z parafią
(zależnie od sytuacji epidemicznej)
Wiosenna przerwa świąteczna
Spotkania Dyrektora i wicedyrektorów z uczniami oddziałów III LO – informacje na
temat procedur maturalnych
Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych w oddziałach III LO
Rada klasyfikacyjna dla oddziałów III LO
Część szkoleniowa Rady Pedagogicznej : szkolenie ZN i PZE
Zakończenie zajęć w oddziałach III LO
Pożegnanie uczniów, wręczenie świadectw ukończenia LO
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - w formie ustalonej przez osoby
odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości (zależnie od sytuacji)

18 – 29 stycznia 2021 r.
Termin ustalony przez OKE
12 marca 2021 r. (piątek)
godz. 18.00
26 marca 2021 r. (poniedziałek)
31 marca 2021 r. ( środa) godz.17.30

31 marca 2021 r. ( środa)
godz. 18.15 – 20.00
Marzec 2021 r.
1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia
2021r.(czwartek – wtorek)
Kwiecień 2021 r.
23 kwietnia 2021 r. (piątek)
27 kwietnia (wtorek) godz. 16.30
30 kwietnia 2021 r. (piątek)
29 kwietnia 2021 r. (czwartek )w

42.

Pisemne egzaminy maturalne

43.

Ustne matury według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego SZE

44.

Termin wystawienia zagrożeń stopniem negatywnym w oddziałach I – II LO,
wystawienie proponowanych ocen rocznych z przedmiotów i ocen zachowania
Zebrania z Rodzicami – zapoznanie Rodziców z proponowanymi ocenami rocznymi
z poszczególnych przedmiotów i ocenami zachowania

45.

Dzień Otwarty

od 4 maja 2021 r. (wtorek) do 20 maja 2021
Harmonogram ustalony przez OKE
od 7 maja 2021 (piątek) do 20 maja 2021
31 maja 2021 r. (poniedziałek)
2 czerwca 2021 r. (środa) godz. 17.30
godz. 18.15 – 20.00

46.

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

18 czerwca 2021 r. (piątek)

47.

Rada klasyfikacyjna

21 czerwca (poniedziałek)
godz. 16.30

48.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

49.

Rada podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021

50.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom świadectw,
aneksów i informacji o wynikach;
Uzupełnienie przez wychowawców wpisów w arkuszach ocen dotyczących terminu
odbioru przez uczniów świadectw.
Ferie letnie

52.
53.
54.

Praca w szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w zespołach wyznaczonych
przez Dyrektora szkoły
Egzaminy poprawkowe: maturalne

25 czerwca 2021 r. (piątek)
wg. ustalonego zależnie od sytuacji
harmonogramu
30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 10.00
5 lipca 2021r.

28 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.
Czerwiec 2021 r. – sierpień 2021 r.
24.08.2021r. część pisemna
23 – 24 sierpnia 2021 r. część ustna

57.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I – III LO
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2021/2022,
zatwierdzenie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego planu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
Rady szkoleniowe

58.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.

59.

Ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkole świadectw
dojrzałości, aneksów i informacji po egzaminach poprawkowych; wydanie zdającym
świadectw, aneksów
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 (dodatkowe poza
ustawowymi)

10 września 2021r.

55.
56.

25 – 26 sierpnia 2021r
27 sierpnia 2021 r. (piątek)
godz. 10.00
sierpień 2021 r. (do ustalenia)

2 listopada 2020 r (poniedziałek) – Dzień
Zaduszny
12 - 13 listopada 2020 r. (czwartek-piątek)
4 -7 maja 2021 r. (wtorek-piątek) – pisemne
egzaminy maturalne
4 czerwca 2021 r. (piątek) – po święcie
Bożego Ciała

