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Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  

        Zespołu Szkół w Lubawie 

        Nr 4/2020/2021 z dnia 28.08.2020 r 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBAWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.  

 

1. Kalendarz roku szkolnego 

a. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych- 1 września 2020 r., spotkania z 

wychowawcami – godz. 10.00, 12.00 i 14.00; 

b. zimowa przerwa świąteczna- 23 - 31 grudnia 2020 r., 

c. ferie zimowe- 25 stycznia- 7 lutego 2021 r., 

d. wiosenna przerwa świąteczna- 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r., 

e. zakończenie zajęć w klasach maturalnych - 30 kwietnia 2021 r., 

f. egzamin maturalny- 4 maja- 6 maja 2021 r., 

g. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- zgodnie z ustaleniami dyrektora 

CKE, 

h. zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych- 25 czerwca 2021 r., 

i. ferie letnie- 26 czerwca-31 sierpnia 2021 r., 

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych: ustalone na podstawie § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego: 

a) dni przypadające między dniami wolnymi od pracy: 

- 04.06.2021 r. (piątek) 

b) dni w czasie których odbywają się egzaminy maturalne w Zespole Szkół: 

- 04.05.2021 r. ( wtorek)- j. polski, 

- 05.05.2021 r. (środa)- matematyka, 

- 06.05.2021 r. (czwartek)- język obcy nowożytny 

3. Rady Pedagogiczne- klasyfikacyjne: 

Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne odbędą się w następujących terminach: 

a.  Śródroczna - 20 stycznia 2021 r. (środa), 

b.  Maturalna - 28 kwietnia 2021 r. (środa), 

c.  Końcowa - 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek), 

d.  Podsumowująca - 01 lipca 2021 r. (czwartek), godz. 10.00, 
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4. Rady Pedagogiczne inne- wg potrzeb; Członkowie Rady Pedagogicznej o terminach 

będą powiadamiani na 7 dni przed planowanym zebraniem-zgodnie z Regulaminem Rady 

Pedagogicznej. 

5. Ewakuacja próbna w Zespole Szkół w Lubawie odbędzie się we wrześniu 2020 r., 

6. Terminy wystawiania ocen: 

a. oceny śródroczne - do 12 stycznia 2021 r., 

b. maturalne - do 14 kwietnia 2021 r., 

c. końcowe - do 11 czerwca 2021 r.  

Przypomnienie: na miesiąc przed wystawieniem ocen (śródrocznych i rocznych) należy 

wpisać do dziennika elektronicznego proponowaną ocenę niedostateczną! 

7. Wywiadówki: 

Dyrektor szkoły z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną czasowo zawiesza 

wywiadówki i spotkania z rodzicami na terenie placówki w formie bezpośredniego 

kontaktu. 

Wychowawcy klas zobowiązani są do informowania rodziców / opiekunów prawnych o 

postępach w nauce za pośrednictwem dziennika elektronicznego do odwołania. Należy 

przygotować comiesięczne zestawienie bieżących ocen uczniów oraz wykaz uczęszczania 

na obowiązkowe zajęcia lekcyjne (frekwencja) i takie zestawienie przesłać rodzicom / 

opiekunom prawnym, lub w wyjątkowych sytuacjach poinformować rodzica / opiekuna o 

postępach w nauce ucznia telefonicznie. Do każdego 10 dnia miesiąca począwszy od 

października 2020r. takie zestawienie wychowawca obowiązany jest przedstawić 

rodzicom / opiekunom prawnym. Kontakt osobisty możliwy tylko w wyjątkowych 

sytuacjach, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w 

Zespole Szkół w Lubawie. 

8. Jednostki organizacyjne szkoły pracują wg planów złożonych do Dyrektora Szkoły: 

a. Warsztaty Szkolne- odpowiedzialny za realizację jest Pan Tomasz Zawadzki 

b. Internat- odpowiedzialna za realizację jest Pani Joanna Wrońska, 

c. Pedagog szkolny- odpowiedzialna za realizację jest Pani Beata Pańczak, 

d. Samorząd Uczniowski- odpowiedzialna za realizację jest Pani Małgorzata 

Ewertowska, 

e. Biblioteka Szkolna- odpowiedzialna za realizację jest Pani Magdalena Miszczak, 
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f. Doradztwo zawodowe- odpowiedzialne za realizację są Panie: Monika Chylińska  

i Iwona Krawiecka, 

 i składają sprawozdania z działalności do Dyrektora Szkoły oraz prezentują je na 

Radzie Pedagogicznej 2 razy do roku.  

9. Komisje Rady Pedagogicznej pracują wg planów złożonych do Dyrektora Szkoły 

oraz zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej składają sprawozdania ze swojej 

działalności Radzie Pedagogicznej 2 razy do roku: 

1.   ds. monitorowania, modyfikowania Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Zespołu Szkół w Lubawie 

2. ds. ewaluacji wewnętrznej, 

3. ds. opracowywania i modyfikowania Statutu Zespołu Szkół w Lubawie oraz 

dokumentów wewnętrznych Zespołu Szkół w Lubawie, 

4. ds. uroczystości szkolnych, 

5. ds. promocji szkoły, 

6. ds. doskonalenia i samokształcenia nauczycieli, 

7. ds. współpracy z rodzicami, 

8. ds. dydaktyczno- wychowawczych w klasie,  

9. Przedmiotów Zawodowych i Praktycznej Nauki Zawodu, 

10. Języka Polskiego, 

11. Historii i WOS, 

12. Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych, 

13. Języków Obcych, 

14. Wychowania Fizycznego, 
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10. Kalendarz uroczystości szkolnych: 

 

TERMIN WYDARZENIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA 

WRZESIEŃ 2020 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

2020/2021 
Dyrektor Szkoły 

PAŹDZIERNIK 2020 

Dzień Edukacji Narodowej 

Członkowie Komisji do spraw uroczystości 

szkolnych, 

 

Ślubowanie klas pierwszych 

 

Samorząd uczniowski 

 

LISTOPAD 2020 

Uroczystość inspirowana  

Dniem Wszystkich Świętych 

 

H. Dembicka- Łasecka, A. Zawadzka 

Uroczystość z okazji Dnia 

Niepodległości 

Członkowie Komisji do spraw uroczystości 

szkolnych 

GRUDZIEŃ 2020 

 

 

Mikołajki 
Samorząd Uczniowski+ opiekun 

 

 

Wigilie Klasowe 

 

Wychowawcy klas 

 

LUTY 2021 

 

Walentynki 

 

Samorząd Uczniowski + opiekun 

MARZEC 2021 

Rekolekcje Wielkopostne Katecheci, Księża + wychowawcy 

Akademia poświęcona  

„Żołnierzom wyklętym” 

Członkowie Komisji do spraw 

uroczystości szkolnych + Komisja 

Historii i WOS 

 

KWIECIEŃ 2021 

 

Pożegnanie maturzystów Wychowawcy klas przedostatnich 

MAJ 2021 

Uroczystość z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

Komisja ds. uroczystości szkolnych+ Komisja 

Historii i WOS 

CZERWIEC 2021 Uroczyste zakończenie Roku 

Szkolnego 2020/2021 

 

Dyrektor Szkoły 

CAŁY ROK 

SZKOLNY 2020/2021 
Etapowy Bieg Maratoński Pan Paweł Leszek + Komisja W-F 

 

 


