
Harmonogram przedsięwzięć w roku szkolnym 2019/2020  
w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Gogolinie 

 

Termin Zadanie Odpowiedzialni Uczestniczący  
29.08.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej -

organizacja roku szkolnego 
Dyrektor  Członkowie Rady 

02.09.2019r. Uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego 

Wychowawcy klas Społeczność szkolna 

12.09.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej – 
plany pracy, nadzór 

pedagogiczny, ewaluacja 
wewnętrzna, plan rozwojowy 

liceum 

Dyrektor, przewodniczący 
zespołów 

przedmiotowych, 
zadaniowych, 

koordynatorzy zadań  

Członkowie Rady 

17.09.2019r. Giełda podręczników  mgr M. Grach Uczniowie  
19.09.2019r. Spotkania  wychowawców  

z rodzicami uczniów wszystkich 
klas liceum 

Wychowawcy i 
wychowawcy wspierający 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

rodzice/prawni 
opiekunowie  uczniów 

Wrzesień Testy diagnozujące z j. polskiego, 
matematyki, j. obcych dla 
uczniów klas pierwszych  

Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych, 
nauczyciele posz-

czególnych przedmiotów 

Uczniowie klas 
pierwszych LO 



Do 27.09.2019r. Przeprowadzenie szkolnych 
wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego; 
wybór opiekuna SU i rzecznika 

praw ucznia 

mgr J. Stiebler, 
wychowawcy 

Uczniowie szkoły 

11.10.2019r. Dzień Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski, 
opiekun SU  

 

24.10.2019r. 
godz. 16.30 

Uroczystość pasowania uczniów 
klas pierwszych na licealistę 

mgr B. Jakubowicz 
mgr E. Zimon 
mgr M. Michalski 
kpt. A. Mendyk 
mgr B. Czekała 

 wychowawcy klas 
drugich LO; 

 mgr B. Kowalska 
Durska i mgr J. Kurek 
– zaproszenia; 

 mgr I. Zawadzka – 
Wodniak i mgr L. 
Kozłowska, mgr J. 
Kurek – dekoracja sali 

 przygotowanie sali 
gimn. – mgr J. 
Cybulska; 

 
 

 Uczniowie klas 
pierwszych;  

 Uczniowie klas 
drugich i trzecich; 

 Rodzice uczniów; 
 Nauczyciele 

liceum; 
 Zaproszeni goście  

 



Październik Próbne egzaminy maturalne   j. polski – mgr m. 
Grach; 

 matematyka  - mgr M. 
Tomeczek; 

 języki obce – mgr M. 
Jarosz i mgr M. 
Kluczniok; 

 pozostałe przedmioty 
– nauczyciele uczący 

Uczniowie klas III LO 

Październik Sesja Oświatowa – Urząd Miasta   mgr M. Tomeczek  
 mgr B. Jakubowicz. 

 

Władze miasta Gogolin, 
Radni miasta , Burmistrz, 

dyrektorzy szkół, itp. 
08.11.2019r. Obchody Święta Niepodległości  mgr M. Grach – odp. 

 mgr J. Stiebler 
 mgr B. Kowalska Durska 
 mgr I.Zawadzka Wodniak 
 kpt A. Mendyk 
 mgr J. Cybulska 
 mgr L. Kozłowska 
 mgr B. Czekała 

 

21.11.2019r. Zebrania z rodzicami  wychowawcy 
 nauczyciele 

Informacja o ocenach 
cząstkowych 

16.12.2019r. Wystawienie przez nauczycieli 
przewidywanych ocen ze 
wszystkich przedmiotów  

i zachowania 

 wszyscy nauczyciele  



19.12.2019r. Zebrania z rodzicami Pisemne poinformowanie  
o ocenach przewidywanych 
ze wszystkich przedmiotów  
i zachowania 

Informacja o ocenach 
przewidywanych 

20.12.2019r Spotkania integracyjno-wigilijne Wychowawcy i wychowawcy 
wspierający 

 

07-13 .01.2020r Próbne egzaminy maturalne Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych, 
nauczyciele 

 

23.01.2020r. Wystawienie ocen śródrocznych 
ze wszystkich przedmiotów  

i zachowania 

Wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele 

 

28.01.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej – 
klasyfikacja śródroczna 

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

 

30.01.2020r. Spotkania z uczniami i ich 
rodzicami-podsumowanie 

semestru 

Dyrektor, nauczyciele, 
wychowawcy 

Wychowawcy i 
wychowawcy 
wspierający wraz z 
wychowankami 
przygotują sale, 
prezentacje i 
poczęstunek na 
spotkania. 

06.02.2020r Zebrania Rady Pedagogicznej – 
podsumowanie semestru 

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

 



17.03.2020r. Wystawienie przez nauczycieli 
przewidywanych ocen rocznych z 
przedmiotów i zachowania dla 
uczniów klas III 

Wszyscy nauczyciele  

19.03.2020r. Spotkanie z rodzicami uczniów 
wszystkich klas. 
Poinformowanie rodziców 
uczniów klas III o 
przewidywanych ocenach 
rocznych z przedmiotów  
i zachowania 

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

 

Marzec Próbne egzaminy maturalne Przewodniczący zespołów 
przedmiotowych i 
wyznaczeni nauczyciele 

 

Marzec/kwiecień Szkolenie zespołów 
egzaminacyjnych 

Dyrektor,  
mgr B. Jakubowicz,  
mgr L. Kozłowska - pedagog 

 

03.04. 2020r Dzień Otwartych Drzwi Dyrektor i Zespół zadaniowy  
06.04.2020r. Wystawienie proponowanych 

ocen rocznych z przedmiotów  
i zachowania 

Wszyscy nauczyciele  
i wychowawcy 

 

07.04.2020r Pisemne poinformowanie 
uczniów i ich rodziców  
o proponowanych ocenach 

Wychowawcy  
i wychowawcy wspierający 

 



rocznych z przedmiotów  
i zachowania 

08.04.2020r. Składanie przez uczniów 
uzasadnionych wniosków  
o sprawdzian wiedzy  
i umiejętności; wniosek musi 
zawierać opinię nauczyciela 
prowadzącego zajęcia  

Uczniowie klas III, 
nauczyciele 

 

16.04.2020r. Sprawdziany wiedzy i 
umiejętności dla uczniów, którzy 
złożyli wniosek (wnioskują o 
wyższą ocenę roczną) 

Komisje wyznaczone przez 
dyrektora 

 

17.04.2020r Wystawienie ocen rocznych z 
przedmiotów i zachowania 

Nauczyciele   

20.04.2020r. Zebranie Rady pedagogicznej – 
klasyfikacja roczna uczniów klas 
III 

Dyrektor, wszyscy 
nauczyciele 

 

24.04.2020r Uroczyste zakończenie zajęć w 
klasach III 

Dyrektor,  
wychowawcy klas III 
wychowawcy klas II 
mgr B. Czekała 
mgr L. Kozłowska 
mgr I. Zawadzka Wodniak 
mgr J. Cybulska 

 

4,5,6.05.2020r Pisemne egzaminy maturalne: PZE, ZN  



 j. polski 
 matematyka 
 j. angielski 

 
19.05.2020r Wystawienie przewidywanych 

ocen rocznych dla uczniów klas I 
i II 

Wszyscy nauczyciele  

21.05.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej Dyrektor, nauczyciele  
21.05.2020r Zebrania z rodzicami uczniów 

klas I i II – pisemne 
poinformowanie o 
przewidywanych ocenach 
rocznych z przedmiotów  
i zachowania 

Wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele 

 

05.06.2020r Wystawienie przez nauczycieli 
proponowanych ocen rocznych z 
przedmiotów  
i zachowania dla uczniów klas  
I i II 

Wszyscy nauczyciele  

08.06.2020r. Pisemne poinformowanie 
uczniów i ich rodziców o 
proponowanych ocenach 
rocznych z przedmiotów  
i zachowania  

Wychowawcy i 
wychowawcy wspierający 

 



10.06.2020r Składanie przez uczniów 
uzasadnionych wniosków  
o sprawdzian wiedzy  
i umiejętności; wniosek musi 
zawierać opinię nauczyciela 
prowadzącego zajęcia 

Uczniowie i ich rodzice  

16.06.2020r. Sprawdziany wiedzy i 
umiejętności dla uczniów, którzy 
złożyli wniosek (wnioskują o 
wyższą ocenę roczną) 

Komisje wyznaczone przez 
dyrektora szkoły 

 

16.06.2020r Wystawienie przez nauczycieli 
proponowanych ocen rocznych  
z przedmiotów i zachowania 

Wszyscy nauczyciele  

18.06.2020r. Zebranie Rady pedagogicznej – 
klasyfikacja roczna 

Dyrektor, nauczyciele  

26.06.2020r Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 

Dyrektor, 
wychowawcy klas I i II 
mgr I. Zawadzka Wodniak 
mgr M. Kluczniok 
mgr B. Czekała 

 

29.06.2020r Zebranie Rady Pedagogicznej – 
podsumowanie pracy 
dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczej za rok 2019/2020 

Dyrektor  
nauczyciele 

 



Lipiec, sierpień 
2020 

Rekrutacja do klas pierwszych , 
egzaminy poprawkowe 

Dyrektor,  
Komisja ds. rekrutacji 
Komisje egzaminacyjne 

 

26.08.2020r Zebranie Rady Pedagogicznej; 
Uchwały w sprawie egzaminów 
poprawkowych, 
Organizacja roku szkolnego 
2020/2021 

Dyrektor 
nauczyciele 

 

 


