
Załącznik nr 1  

do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 2/2019/2020  z dnia 02.09.2019r. 

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie w roku szkolnym 2019/2020 

I. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

ustalone są następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

II. Organizacja roku szkolnego 2019/2020 

1. Kalendarz  roku szkolnego: 

 

1. 02.09.2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2019 

    

Podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

3. 23.12.2019 r. - 31.12.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna 

    

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

4. 10.02.2020 r. -  23.02.2020 r.  Ferie zimowe 

    

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. 
zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

5. 09.04.2020 r. - 14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

    

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. 
zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

6. 21.04.2020 r. - 23.04.2020 r  Egzamin ósmoklasisty 

  
 

Podstawa prawna: 
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017  r.   w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512). 

7. 26.06.2020r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

    

Podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 
U. poz. 1603). 

8. 27 .06.2020 r. - 31.08.2020 r. Ferie letnie 

    

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

 



 

2. Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 

 

Lp. Data Dzień tygodnia Podstawa prawna 

1. 02.01.2020 r. czwartek 
Dni i wolne od zajęć  

dydaktyczno- wychowawczych . 

  

§ 5  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ) 

2. 03.01.2020 r. piątek 

3. 21.04.2020 r. wtorek 

4. 22.04.2020r. środa 

5. 23.04.2020 r. czwartek 

6. 12.06.2020 r. piątek 

 

 

 

3. Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów  i terminów klasyfikacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Terminy Zebrania / Klasyfikacja 

1.  

12.09.2019r.  Zebranie z  Rodzicami uczniów  
 kl. I – III i kl. IV – VIII 

  

 

Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII  
o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty,  zapoznanie rodziców uczniów  z możliwymi 
dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty. 

2.  14.11.2019r. Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - VIII  

3.  16.01.2019r. 

Zebranie z  Rodzicami uczniów  
kl. I – III i kl. IV – VIII    
informacje o przewidywanych ocenach  
śródrocznych 

 

4.  do 27.01.2020r.  Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. 

5.  30.01.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna. 

6.  06.02.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie I półrocza 

7.  26.03.2020r.  
Zebranie z  Rodzicami uczniów  
kl. I – III i kl. IV – VIII 

8.  do 28.05.2020r. 

Ustalenie przewidywanych, niedostatecznych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz ocen 

nagannych z zachowania. 
 

9.  28.05.2020r. 
Zebranie z  Rodzicami uczniów  
kl. I – III i kl. IV – VIII  
informacje o przewidywanych ocenach rocznych 

  

10.  do 18.06.2020 r. Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych 

11.  18.06.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna 

12.  do 24.06.2020r.  
Podania rodziców o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego  

(egzaminy poprawkowe 26 – 27. 08. 2020r.) 

13.  29.06.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie roku szkolnego 


