
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAKONCZENIEM ROKU 

SZKOLNEGO I KLASYFIKACJĄ UCZNIÓW 

ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN 
Zdalne konsultacje dla 
rodziców  (wszyscy nauczyciele 
są dostępni przez dziennik 
elektroniczny w wyznaczonym 
dniu o wyznaczonej godzinie). 

Wszyscy nauczyciele 02.06.2020 godz. 15.30-16.30 

Ustalenie ocen zachowania 
zgodnie z przepisami prawa: 
(proponowane oceny przez 
nauczycieli uczących, 
samoocena ucznia, ocena 
kolegów i koleżanek z klasy). 

Wychowawcy 01.06 – 05.06.2020 

Forum Wychowawców oraz 
szkolenie z zakresu procedur 
maturalnych. 

Wszyscy nauczyciele 04.06.2020 godz.14.00 (w 
szkole) 

Poinformowanie ucznia i 
rodzica o zagrożeniu oceną 
niedostateczną z zajęć 
edukacyjnych lub 
nieklasyfikowaniem (zgodnie z 
§82 Statutu) 

Nauczyciele do 09.06.2020 

Poinformowanie ucznia i 
rodzica o zagrożeniu oceną 
naganną zachowania (zgodnie 
z §82 Statutu). 

Wychowawcy do 09.06.2020 

Wystawienie przewidywanych 
ocen rocznych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania. 

Wszyscy nauczyciele 15.06.2020 do godz.13.00 

Poinformowanie rodziców o 
zapoznaniu się w dzienniku 
elektronicznym z 
przewidywanymi ocenami z 
zajęć edukacyjnych oraz 
ocenami zachowania. 

Wychowawcy 15.06.2020 po godz.14.00 

Podwyższanie ocen 
(indywidualne uzgodnienie z 
nauczycielem i dyrektorem 
szkoły w ramach konsultacji) 

Nauczyciele 16.06. – 18.06.2020 

Ostateczny termin wystawienia 
rocznych ocen z zajęć 
edukacyjnych i zachowania 

Wszyscy nauczyciele 19.06.2020 

Przygotowanie arkuszy 
sprawozdawczych z pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. 

Wychowawcy 22.06.2020 

Zebranie klasyfikacyjne Rady 
Pedagogicznej 

Dyrektor, nauczyciele 23.06.2020 godz.14.00 (MS 
Teams) 



 

 

Drukowanie świadectw Wicedyrektor, wychowawcy 24.06. – 25.06.2020 w 
godz.8.00 – 14.00 (po 
wcześniejszym uzgodnieniu z 
wicedyrektorem) 

Odbiór świadectw Wychowawcy Termin zostanie podany po 
ogłoszeniu wytycznych MEN, 
GIS, MZ 

Przygotowanie i wydrukowanie 
arkuszy ocen 

Wicedyrektor, wychowawcy 26.06., 29.06.2020 (po 
wcześniejszym uzgodnieniu z 
wicedyrektorem) 
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