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PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZAWIERCIU 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

lp. data Wydarzenie 

1 01.09.2019 r. 
Miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

godz. 10.30, pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu. 

2 
02.09.2019 r. 

(poniedziałek) 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, godz. 10.00. 

3 
05.09.2019 r. 

(czwartek) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I:  

- po gimnazjum godz. 16.15 

- po szkole podstawowej godz. 17.00 

4 
06.09.2019 r. 

(piątek) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas II, III oraz klas 

maturalnych (godz. 16.15). 

5 
12.09.2019 r. 

(czwartek) 

Szkolny kiermasz używanych podręczników (dla uczniów klas 

ponadgimnazjlnych) 

6 
15.09.2019 r. 

(niedziela) 

Msza św. w intencji Płomieniowców w Bazylice 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.  

7 
18.09.2019 r. 

(środa) 

Apel upamiętniający 79. rocznicę masowych aresztowań członków 

organizacji Płomień. Uroczystość przy płycie poświęconej członkom 

organizacji. 

8 październik 2019 r. 
Rajd Jurajska Jesień organizowany przez zawierciański oddział 

PTTK. 

9 
14.10.2019 r. 

(poniedziałek) 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie 

i otrzęsiny uczniów klas I. Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

10 
31.10.2019 r. 

(czwartek) 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

(czwartek przed dniem Wszystkich Świętych). 

11 
01.11.2019 r. 

(piątek) 
Dzień Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy 

12 
07.11.2019 r. 

(czwartek) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas IV – informacja 

o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem 

za I półrocze (godz. 16.15). 

13 
08.11.2019 r. 

(piątek) 
Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

14 
11.11.2019 r. 

(poniedziałek) 

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny 

od pracy. Miejskie obchody święta. 

15 

listopad 2019 r. 
zgodnie 

z harmonogramem 

podanym 

przez Wydawnictwo 

OPERON 

Próbny egzamin maturalny. 

16 
6.12.2019 r. 

(piątek) 

Mikołajki dla dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. 
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17 grudzień 2019 r. 
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

we wszystkich zawodach (etap praktyczny, klasy IV). 

18 
do 11.12.2019 r. 

(środa) 
Wystawianie ocen dla uczniów klas maturalnych. 

19 
13.12.2019 r. 

(piątek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas 

maturalnych. Szkolenie członków ZN i ZNCP na egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

20 

16-19.12.2019 r. 

(poniedziałek – 

czwartek) 

Egzaminy klasyfikacyjne dla nieklasyfikowanych uczniów klas IV. 

21 
17.12.2019 r. 

(wtorek) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – III – 

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 

i nieklasyfikowaniem za I półrocze (godz. 16.15). 

22 
20.12.2019 r. 

(piątek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacyja uczniów klas IV po 

egzaminach klasyfikacyjnych. 

23 
20.12.2019 r. 

(piątek) 
Wigilie klasowe i wspólne kolędowanie. 

24 

23 – 31.12.2019 r. 

(poniedziałek – 

wtorek) 

Zimowa przerwa świąteczna. 

25 
01.01.2020 r. 

(środa) 
Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy. 

26 
02-03.01.2020 r. 

(czwartek – piątek) 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

27 
06.01.2020 r. 

(poniedziałek) 
Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy. 

28 
08.01.2020 r. 

(środa) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas 

IV – informacja o wynikach za I półrocze (godz. 16.15). 

29 
9.01.2020 r. 

(czwartek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (klasy IV, technik hotelarstwa T.12). 

30 10.01.2020 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 

(klasy IV). 

31 13-26.01.2020 r. Ferie zimowe. 

32 

13-14.01.2020 r. 

(poniedziałek – 

wtorek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (klasy IV, technik organizacji reklamy A.27). 

33 
16-18.01.2020 r. 

(czwartek – sobota) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (klasy IV, technik ekonomista A.36). 

34 
do 29.01.2020 r. 

(środa) 
Wystawianie ocen dla uczniów klas I – III. 

35 
31.01.2020 r. 

(piątek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas 

I – III. 

36 

03-05.02.2020 r. 

(poniedziałek  

– środa) 

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas I – III 

nieklasyfikowanych za I półrocze. 
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37 
06.02.2020 r. 

(czwartek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacyja uczniów klas 

I – III po egzaminach klasyfikacyjnych. 

38 
10.02.2020 r. 

(poniedziałek) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas 

I – III – informacja o wynikach za I półrocze (godz. 16.15). 

39 
do 13.03.2020 r. 

(piątek) 

Informacja telefoniczna dla rodziców uczniów klas maturalnych 

o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem 

za II półrocze. 

40 marzec 2020 r. 
Rajd Przebiśniegom na spotkanie organizowany przez zawierciański 

oddział PTTK. 

41 
marzec/kwiecień  

2020 r. 

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży. Dodatkowy dzień wolny 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

42 
marzec/kwiecień  

2020 r. 
XVIII Powiatowe Targi Edukacyjne. 

43 
09-14.04.2020 r. 

(czwartek – wtorek) 
Wiosenna przerwa świąteczna. 

44 
13.04.2020 r. 

(poniedziałek) 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchody miejskie,  

Plac im. T. Stosika 

45 
do 15.04.2020 r. 

(środa) 
Wystawianie ocen dla uczniów klas maturalnych. 

46 
17.04.2020 r. 

(piątek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacyja uczniów klas 

maturalnych, szkolenie członków ZE i ZN (egzamin maturalny). 

47 
20-22.04.2020 r. 

(poniedziałek – środa)  

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas IV nieklasyfikowanych 

w II półroczu. 

48 
23.04.2020 r. 

(czwartek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacyja uczniów klas IV  

po egzaminach klasyfikacyjnych. 

49 
24.04.2020 r. 

(piątek) 
Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych.  

50 
28.04.2020 r. 

(wtorek) 

80. rocznica masowych aresztowań mieszkańców Zawiercia przez 

gestapo, obchody miejskie, obelisk upamiętniający zbrodnię gestapo. 

51 
30.04.2020 r. 

(czwartek) 
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

52 
kwiecień – maj 

2020 r. 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część 

praktyczna, wszystkie zawody, klasy II). 

53 
01.05.2020 r. 

(piątek) 
Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy. 

54 
02.05.2020 r. 

(sobota) 
Święto Flagi.  

55 
03.05.2020 r. 

(niedziela) 
Święto Konstytucji 3 Maja, obchody miejskie święta. 

56 

04 – 22.05.2020 r. 

zgodnie 
z harmonogramem ogłoszonym 

przez CKE 

Egzamin maturalny (pisemny i ustny). 

57 

04.05.2020 r. 

05.05.2020 r. 

06.05.2020 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

dla uczniów klas I – III zwiazane z organizacją egzaminu 

maturalnego. 
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(poniedziałek – środa) 

58 
08.05.2020 r. 

(piątek) 
Miejskie obchody Dnia Zwycięstwa. 

59 
14.05.2020 r. 

(czwartek) 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – III, 

informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 

i nieklasyfikowaniem za II półrocze (godz. 16.15) . 

60 
11.06.2020 r. 

(czwartek) 
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy. 

61 
12.06.2020 r. 

(piątek) 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

(piątek po Bożym Ciele). 

62 
14.06.2020 r. 

(niedziela) 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich 

Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, obchody miejskie – 

Pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu.  

63 
do 16.06.2020 r. 

(wtorek) 
Wystawianie ocen dla uczniow klas I – III. 

64 
19.06.2020 r. 

(piątek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas I – III; 

szkolenie członków ZN i ZNCP (egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie). 

65 
22-24.06.2020 r. 

(poniedziałek – środa) 

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I – III nieklasyfikowanych 

w II półroczu. 

66 
22.06.2020 r. 

(poniedziałek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (technik hotelarstwa TG.12, klasa II). 

67 
23.06.2020 r. 

(wtorek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 

(dla uczniów kl. II).  

68 
24-25.06.2020 r. 

(środa – czwartek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (technik organizacji reklamy AU.29, klasa II). 

69 
24-26.06.2020 r. 

(środa – piątek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (technik ekonomista AU.35, klasa II). 

70 
25.06.2020 r. 

(czwartek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas 

I – III po egzaminach klasyfikacyjnych. 

71 
26.06.2020 r. 

(piątek) 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

w Technikum nr 3. 

72 
27.06-31.08.2020 r. 

(sobota-poniedziałek) 
Ferie letnie. 

73 
30.06.2020 r. 

(wtorek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku 

szkolnym 2019/2020. 

74 

25.08.2020 r. 
(część pisemna) 

24 – 25.08.2020 r. 
(część ustna) 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym. 

75 

24 – 27.08.2020 r. 

(poniedziałek – 

czwartek) 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów kl. I – IV. 

76 
28.08.2020 r. 

(piątek) 

Konferencja Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 

2020/2021, zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych. 

 


