
 

PLAN PRACY ZSP 5 W ŁODZI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

L.p. Termin Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. 28.08.2019 Posiedzenie RP podsumowujące r. szk. 2018/19 
dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

2. 28.08.2019  Zebrania zespołów nauczycielskich wszyscy nauczyciele 

3. 28.08.2019 
Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurującej jej 

pracę w roku szkolnym 2019/2020 

dyrektor szkoły, 

z-ca dyrektora 

4.  02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego  

dyrektor szkoły, 

z-ca dyrektora 

wszyscy nauczyciele 

5.  11.09.2019 Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów  
dyrektor,  

wychowawcy 

6. 11.09.2019 Posiedzenie RP - plan nadzoru, sprawy bieżące 
dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

7.  14.10.2019 Ślubowanie klas pierwszych 

wychowawcy klas I 

zgodnie z zakresem 

czynności dodatkowych 

8. 23.10.2019 Konsultacje dla rodziców wszystkich klas 
wychowawcy klas  

wszyscy n-le 

9.. 04.12.2019 
Terminy informowania w dzienniku o zagrożeniach 

ocenami ndst lub nkl 
wszyscy nauczyciele 

10. 04.12.2019 
Zebrania ogólne i konsultacje z rodzicami, 

informacja o zagrożeniach ocenami ndst lub nkl 
wszyscy nauczyciele 

11. 19.12.2019 
Terminy wystawiania ocen śródrocznych we 

wszystkich klasach za I semestr 
wszyscy nauczyciele 

12. 22.12.2019 Uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
zgodnie z zakresem 

czynności dodatkowych 

13. 
23.12.2019 -

01.01.2020 
Zimowa przerwa świąteczna. ------------------------ 

14 02.01.2019 Klasyfikacja śródroczna wszyscy nauczyciele 

15. 03.01.2019 Zatwierdzenie wyników klasyfikacji   śródrocznej wszyscy nauczyciele 

16. 
styczeń – luty 

2020 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

- sesja 1 

dyrektor, 

wicedyrektor, KKP 

17. 
13.01.2020-

26.01.2020 
Ferie  zimowe ---------------------- 

18.  
 24.02.2020 – 

22.03.2020 
Praktyka zawodowa klas 3ha, 3ka,3ea KKP 

19. marzec 2018 Targi  Edukacyjne 
zgodnie z zakresem 

czynności dodatkowych 

20. 25.03.2020 Konsultacje z nauczycielami wszyscy wychowawcy 

21 marzec 2019 Rekolekcje wielkopostne katecheci, dyrektor 

22. 01.04.2019 
Terminy informowania o zagrożeniach ocenami 

ndst lub nkl w klasach maturalnych 
wszyscy nauczyciele 



23. 01.04.2020 Dni Otwartych Drzwi wszyscy nauczyciele 

24. 
09.04.2020 – 

14.04.2020 
Wiosenna przerwa świąteczna ------------------------ 

25 17.04.2020 
Termin wstawiania ocen śródrocznych i rocznych w 

klasach maturalnych 
wszyscy nauczyciele  

26. 20.04.2020 
Ostateczne wystawianie ocen rocznych w klasach 

maturalnych                                                                                                                                                                                               
wszyscy nauczyciele 

27. 22.04.2020 
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej w 

klasach maturalnych 
wszyscy nauczyciele  

23. 24.04.2020 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 
 

25. 04-24.05.2020 Egzaminy maturalne – pisemne i ustne   wszyscy nauczyciele 

26. 30.05.2020 

 

Dzień Otwartych Drzwi - odpracowanie dnia 

wolnego od zajęć dydaktycznych za 12.06.2020 r. 

 

wszyscy nauczyciele 

27. 01-07.06.2020 Egzaminy maturalne – sesja dodatkowa 
 

28. 03.06.2020 
Informacja o zagrożeniach na koniec roku 

szkolnego ocenami ndst lub nkl 
wszyscy nauczyciele  

29. 
czerwiec-

lipiec 2020 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

- sesja 2  

30. 03.06.2020 Konsultacje z nauczycielami wszyscy wychowawcy 

31. 19.06.2020 
Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych 

w klasach I-III 
wszyscy nauczyciele 

32. 24.06.2020 
Posiedzenie RP - zatwierdzenie wyników 

klasyfikacji 
wszyscy nauczyciele  

33. 26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas wszyscy nauczyciele 

34. 25.08.2020 Egzaminy maturalne – sesja poprawkowa  wszyscy nauczyciele 

36. 24-25.08.2020 Egzaminy poprawkowe wszyscy nauczyciele 

37. 26-27.08.2020 
Zebrania Zespołów Nauczycielskich i  Rady 

Pedagogicznej 
wszyscy nauczyciele 

Poza planem pracy szkoły w szkole funkcjonują również inne dokumenty o charakterze planu np. plan pracy 

pedagoga szkolnego, bibliotekarza oraz plany pracy zespołów nauczycielskich, których treść nie jest 

publikowana na stronach BIP. Plan pracy nie uwzględnia szczegółowych terminów sesji egzaminacyjnych 

matury i EPKwZ wskazanych przez CKE. Terminy egzaminów zamieszczane są na stronie internetowej 

szkoły oraz w gablotach w siedzibie szkoły. 


