
 1 

CZERWIEC 2020 – 19 dni nauki 

 
   Termin    Wydarzenie 

 

Odpowiedzialni 

1 czerwca 
poniedziałek 

Dzień dziecka 
W klasach II - VI  przyznanie tytułów „Koleżanka/Kolega z 

klasą 

wychowawcy, SU 

2 czerwca 
wtorek 

Finał Międzyszkolnego Konkursu dla klas III „Znam 

Moje Miasto”(w muzeum) 

 

3 czerwca środa 

godz.16.00 
Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców w stołówce  
(45 osób – po jednym przedstawicielu z każdej klasy) 

 

5 (piątek) lub 10 

(środa) czerwca   

Bal ósmych klas J. Wojda, wychowawcy klas VIII, 

Ł. Drożdżal - polonez 
5 – 7 czerwca XIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej w 

Mielnie 
I. Lejewska 

6 czerwca  

sobota 

Festyn rodzinny „Piknik trzech pokoleń” 

(odpracowanie czwartku 30 kwietnia 2019r.) 

K. Struś, zespół ds. promocji, 

wyznaczeni nauczyciele 

10 czerwca  

środa do godz. 13.00 

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen 

rocznych 
nauczyciele, wychowawcy 

12 czerwca  

piątek 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w 

godz. 6.30 – 16.30. 

 

15 czerwca 

poniedziałek 

Poinformowanie uczniów i rodziców o wystawieniu 

przewidywanych ocen rocznych 

wychowawcy 

18 czerwca czwartek 

do godz. 13.00 

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych  

Poinformowanie uczniów i rodziców o wystawionych  

ocenach śródrocznych 

nauczyciele, wychowawcy 

do 19 czerwca piątek Przekazanie przez liderów zespołów przedmiotowych 

dokumentacji dotyczącej stopnia realizacji zadań i efektów 

działań wynikających z wniosków z nadzoru dyrektora szkoły w 

roku szkolnym 2018/2019  (wypełniona tabela w formie 

papierowej i elektronicznej) 

Przekazanie przez liderów zespołów przedmiotowych  

i zadaniowych protokołów i rocznych planów pracy 

 (wersja papierowa) 

liderzy zespołów przedmiotowych 

 

 

 

liderzy zespołów przedmiotowych 

i zadaniowych 

22 czerwca poniedz. 

godz. 15.45 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dyrekcja 

22 czerwca poniedz. 

 

Gazetka „Bezpieczne wakacje” zespół ds. dekoracji 

23 czerwca  

wtorek 

Plebiscyt książka na wakacje dla klas I - III M. Janicka 

25 czerwca czwartek 

godz. 16.30 
Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII 
 

Banaśkiewicz, I. Lejewska - sprawy org. 

Gawlik, E. Romanowicz, A. Wilczyńska  – 

program artyst, A. Rakoczy – nagrody i 

dyplomy, M. Buzała - prowadzenie 

26 czerwca piątek 
godz. 8.00 
godz. 9.00 

godz. 10.00  
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020: 
Klasy IV – VIII – w salach lekcyjnych 
Klasy I – II – w salach lekcyjnych 

Klasy III – uroczystość w sali gimnastycznej 

wychowawcy 
 

 
E. Gumińska, E. Ruchwa,  

A. Kaczmarek - polonez,  

M. Bazyliński - prowadzenie 

29 czerwca poniedz. 
godz. 10.00 

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 

2019/2020 
dyrekcja 

 


