Organizacja roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku
I półrocze
Data
Dzień tygodnia
Wydarzenie - czynności
25 sierpnia
wtorek
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
2020 r.
organizacja roku szkolnego 2020/2021
27 sierpnia
czwartek
E-szkolenie: obsługa dziennika Librus
2020 r.
1 września
wtorek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:
2020 r.
wg opracowanego harmonogramu
3 września
czwartek
Zespół nauczycieli klas I-VIII oraz e2020 r.
szkolenie: Zmiany prawa oświatowego od
1 września 2020 r. i ich skutki w
organizacji pracy jednostki oświatowej.
Kompendium wiedzy dla członków rady
pedagogicznej
14 września
poniedziałek
Posiedzenie Rady Pedagogicznej: nadzór
2020 r.
pedagogiczny w roku szkolnym
2020/2021
Do 11
piątek
Ostateczny termin poinformowania
września
uczniów o wymaganiach edukacyjnych z
2020 r.
poszczególnych przedmiotów
wynikających z realizowanego programu
nauczania, warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania,
sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów, warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i
zachowania oraz Wewnątrzszkolnych
Zasadach Oceniania (PZO w formie
pisemnej)
15 i 16
wtorek, środa
Spotkania z rodzicami: wybór
(kl. I-III)
przedstawicieli rad oddziałowych oraz

17 i 18
września
2020 r.
16 i 17
18 i 19
listopada
2020 r.

18 grudnia
2020 r.

czwartek,
piątek
(kl. IV-VIII)
poniedziałek,
wtorek
(kl. I-III)
środa,
czwartek,
(kl. IV-VIII)
piątek

23-31
grudnia
2020 r.
4 stycznia
2021 r.
7 stycznia
2021 r.

od środy 23 XII
do czwartku 31
grudnia 2020 r.
poniedziałek

21 stycznia
2021 r.
25 stycznia –
7 lutego
2021 r.

czwartek

czwartek

od
poniedziałku
25 I do niedzieli
7 II 2021 r.

ostateczny termin poinformowania
rodziców o Wewnątrzszkolnych Zasadach
Oceniania i wymaganiach edukacyjnych
Informowanie rodziców o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
ucznia

Poinformowanie uczniów i rodziców o
przewidywanych ocenach
niedostatecznych
Zimowa przerwa świąteczna

Pierwszy dzień nauki po zimowej
przerwie świątecznej
Poinformowanie uczniów o
przewidywanych dla nich ocenach
klasyfikacyjnych śródrocznych
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej
Ferie Zimowe

