Racibórz, 24 września 2020r.

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
§1
Na podstawie kalendarza roku szkolnego 2020/2021 oraz § 13, ust. 1 i 2, § 36 i 37 Statutu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu informuję, że:

I
Pierwsze półrocze – klasyfikacja
1. Zakończenie zajęć w I półroczu w roku szkolnym 2020/2021 dla klas czwartych
Technikum nr 2 i Technikum nr 3 nastąpi 11 grudnia 2020 roku.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020r. (poniedziałek – godz.
15.00)
W związku z powyższym:
- do 13.11.2020r.
należy poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla nich śródrocznych
ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu z
przedmiotu,
- do 4.12.2020r.
nauczyciele informują ucznia o przewidywanych
wynikach klasyfikacji,
- do 11.12.2020r.
należy wpisać do dziennika lekcyjnego oceny z
przedmiotów i zachowania.
2. Zakończenie zajęć w I półroczu (III i V semestrze LO nr 1) w roku szkolnym 2020/2021
dla pozostałych klas nastąpi w dniu 24 stycznia 2021 roku.
W związku z powyższym:
- do 24.12.2020 r.

-

- do 15.01.2021 r.

-

- do 24.01.2021 r.

-

należy poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla nich śródrocznych
ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu z
przedmiotu,
nauczyciele informują ucznia o przewidywanych
wynikach klasyfikacji,
należy wpisać do dziennika lekcyjnego oceny z
przedmiotów i zachowania.

3. Sprawozdania z działalności zespołów należy składać do 14 lutego 2021r.

4. Konferencja klasyfikacyjna wraz z podsumowującą I półrocze odbędzie się 17 lutego
2021r. godz. 15.00.

II
Drugie półrocze – klasyfikacja
1. Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum oraz w semestrze VI LO nr 1
przypada na dzień 30 kwietnia 2021r.
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych Technikum nr 2 i nr 3 oraz LO nr 1 odbędzie się
w dniu 26.04.2021r. o godzinie 15.00.
W związku z powyższym:
- do 30.03.2021 r.
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować
uczniów i rodziców o grożących ocenach
niedostatecznych i nieklasyfikowaniu z przedmiotów,
- do 19.04.2021 r.
nauczyciele informują ucznia o przewidywanych
wynikach klasyfikacji końcowej,
- do 22.04.2021 r.
należy wpisać do dziennika oceny końcowe,
- do 23.04.2021 r.
do godz. 10.25 uczniowie mogą składać podania
o egzamin klasyfikacyjny,
- 23.04.2021 r.
(godz. 10.25)
rada pedagogiczna rozpatruje podania o egzamin
klasyfikacyjny
- 23, 26.04.2021 r.
egzaminy klasyfikacyjne.

2. Klasy pierwsze, drugie i trzecie kończą roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
25.06.2021r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 21.06.2021 r. godz. 15.00.
W związku z powyższym:
- do 24.05.2021 r.
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować
uczniów i rodziców o grożących ocenach
niedostatecznych i nieklasyfikowaniu z przedmiotów,
- do 14.06.2021 r.
nauczyciele informują ucznia o przewidywanych
wynikach klasyfikacji końcowej,
- do 17.06.2021 r.
należy wpisać do dziennika oceny końcowe,
- do 18.06.2021 r.
do godz. 10.25 uczniowie mogą składać podania
o egzamin klasyfikacyjny,
- 18.06.2021 r.
(godz. 10.25)
rada pedagogiczna rozpatruje podania o egzamin
klasyfikacyjny
- 18, 21.06.2021 r.
egzaminy klasyfikacyjne.

Termin egzaminów poprawkowych wyznaczy dyrektor szkoły, odbędą się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.

III
Praktyki zawodowe
Miesięczna praktyka zawodowa odbywa się w terminie od 1.03.2021r. do 28.03.2021r. –
klasy 2A4, 2B4, 2C4 i 2Z4 oraz od 4.05.2021r. do 31.05.2021r. – 3A, 3B, 3G i 3Z.

IV Egzaminy
1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa):
- etap praktyczny od 11.01.2021r.
- etap pisemny 12.01.2021r.
2. Egzamin maturalny w sesji wiosennej – od 4.05.2021r.
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
- etap pisemny: 22.06.2021r.
- etap praktyczny od 21.06.2021r.

V Konferencje
14.12.2020 r. o godz. 15.00 – konferencja klasyfikacyjna klas czwartych,
17.02.2021 r. o godz. 15.00 – konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas wraz z konferencją
podsumowującą pierwsze półrocze,
23.04.2021 r. o godz. 10.25 – konferencja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych dla
uczniów klas czwartych,
26.04.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna końcowa klas czwartych,
18.06.2021 r. o godz. 10.25 – konferencja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych
21.06.2021 r. godz. 15.00. – konferencja klasyfikacyjna końcowa
25.06.2021r. godz.10.30. – konferencja podsumowująca rok szkolny
Plan konferencji szkoleniowych zawarty jest w planie nadzoru pedagogicznego.

VI Dni wolne
1. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020r. do 31.12.2020r.
2. Ferie zimowe: 1 – 14.02.2021r.
3. Wiosenna przerwa świąteczna przypada w terminie 1 – 6 kwietnia 2021r.
4. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 czerwca 2021r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostaną
zorganizowane na wniosek rodziców):
11. i 12.01.2021r. (egzaminy zawodowe)
4.05.2021r. (egzamin pisemny z języka polskiego)
5.05.2021r. (egzamin pisemny z matematyki)

22.06.2021r. (egzamin zawodowy)
6. Ferie letnie: 26.06.2021 r. – 31.08.2021r.

VII Konsultacje
W związku z pandemią konsultacje i zebrania z rodzicami są zawieszone do odwołania.
Zaleca się kontakt z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

