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Plan pracy szkoły sporządzono na podstawie: 

  wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny  2018/2019  

 wniosków  wynikających  z analizy egzaminów zewnętrznych  i przeprowadzanych 

w ramach ewaluacji wewnętrznej 

 systematycznego diagnozowania  potrzeb i osiągnięć uczniów    

 kierunków realizacji polityki oświatowej  MEN  oraz  Opolskiego Kuratora Oświaty z 

dnia 3 lipca 2019r. na rok szkolny 2019/2020 

 

Plan zawiera: 

I. Priorytety pracy szkoły 

II. Cele główne 

III. Zadania nauczycieli 

IV. Oczekiwane efekty 

V. Kalendarz roku szkolnego 

VI. Dodatkowe dni wolne 

VII. Terminarz klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

VIII. Terminarz spotkań z rodzicami 

IX. Zespołu przedmiotowe i zadaniowe 

X. Plan imprez, uroczystości i przedsięwzięć 
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I. Kierunki polityki oświatowej MEN oraz KO w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.  

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

Hasło roku: 

 

„Wymagajcie od siebie  

choćby inni od was nie wymagali” 

 

                                                                                                             Jan Paweł II 

 

II. Priorytety pracy szkoły 

Sfera dydaktyczna:  

1) systematyczne podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie atmosfery sprzyjającej 

zdobywaniu wiedzy i osiąganiu dobrych  wyników w nauce, otoczenie systematyczną 

opieką uczniów szczególnie  uzdolnionych i wspomaganie uczniów słabszych oraz   o 

specyficznych potrzebach  edukacyjnych  (PPP) 

2) rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 

3) monitoring wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

4)  kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.  

Sfera wychowawcza:  

1) wychowanie do wartości  poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych  

2) profilaktyka uzależnień  
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3) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego 

Sfera organizacyjna: 

      1)    współpraca z pracodawcami, 

      2)    tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 

             podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

III. Cele główne 

 

1)   kształtowanie właściwych postaw i wartości opartych na dążeniu w osiąganiu celów  

 na miarę możliwości każdego ucznia, uwrażliwianie na potrzeby drugiego 

człowieka, empatii, wrażliwości, szlachetności, odpowiedzialności  i solidności  

 

2) opracowanie i realizacja  programu  działań związanych z obchodami 100 rocznicy  

     I Powstania Śląskiego – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych  

 

3) realizacja wniosków wynikających z egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz  

przeprowadzanych w ramach ewaluacji wewnętrznej (np. próbne egzaminy, testy 

diagnostyczne) – podnoszenie jakości kształcenia  

 

         4) realizacja wniosków wynikających z raportu z ewaluacji wewnętrznej  

             

         5) kontynuacja działań  polegających na dobrej współpracy z pracodawcami 

 

 

IV. Zadania nauczycieli  

1) Uwzględnić w planie wychowawczym oraz na zajęciach edukacyjnych cele  

w przyjętym  haśle przewodnim na rok szkolny 2019/2020. Kształtować postawy  

i wartości. 

 

2)  Na bieżąco diagnozować jakość procesu kształcenia i wychowania, stopień 

           opanowania wiedzy i umiejętności uczniów. Zaplanować zajęcia dodatkowe dla 

           uczniów zdolnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

3) Uściślić współpracę z rodzicami i pracodawcami w celu promowania osiągnięć    
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uczniów oraz zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. 

 

4) Monitorować i analizować wyniki uzyskane przez uczniów z egzaminów 

maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

organizować próbne egzaminy, zgodnie z harmonogramem egzaminów próbnych 

na bieżąco wdrążać wnioski wynikające z przeprowadzonych egzaminów i diagnoz. 

 

5) Przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad w roku szkolnym 

2019/2020 na szczeblu międzyszkolnym, regionalnym i ogólnopolskim oraz 

organizować konkursy i olimpiady wewnątrzszkolne. 

 

6) Aktywnie uczestniczyć w realizacji działań, imprez i uroczystości  zaplanowanych  

w  związku z obchodami 100 rocznicy I Powstania Śląskiego. 

 

7) Zrealizować wnioski wynikające z diagnozy przeprowadzonej przez zespół ds.   

     ewaluacji wewnętrznej  

     8)  Upowszechniać osiągnięcia szkoły w formie: 

- publikacji w mediach lokalnych ( lokalna i regionalna prasa oraz lokalne 

informacyjne strony internetowe), 

- reklamy oferty dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły ( takie jak 

np: prezentacje promocyjne szkoły - Dzień Otwarty Szkoły, Targi Edukacyjne  

oraz inne formy prezentacji szkoły w środowiskach lokalnych i regionalnych oraz 

lokalnych inicjatywach promocyjnych). 

 

    9)  Pozyskiwać dla szkoły sojuszników wspierających jej działalność, dotyczy 

          m. in. organizacji imprez szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, 

          regionalnych i ogólnopolskich. 

 

   10)  Rozwijać współpracę ze szkołami partnerskimi za granicą oraz podejmować 

         działania zmierzające do udziału szkoły w programach europejskich – zachęcać 

         uczniów do udziału w wymianach międzynarodowych i programach, informować 

         poprzez media o podejmowanych działaniach. 
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      11)  Wdrażać uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój  

              w ramach ich udziału w programach i projektach edukacyjnych realizowanych  

              w szkole innych programach i projektach przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, 

              współpracować z pracodawcami.  

 

      12) Rozpoznać wśród uczniów klas pierwszych środowisko wychowawcze uczniów 

             i potrzeby w zakresie opieki nad uczniami – podjąć stosowne działania.  

 

      13)  Reagować w przypadkach najmniejszych przejawów przemocy i agresji 

              uczniów w szkole oraz kształtować postawy szacunku dla innych i samego 

              siebie wśród uczniów szkoły. 

 

V. Oczekiwane efekty 

            1)  poprawa wyników w nauce i frekwencji uczniów, 

2) wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, 

3) rozwój kompetencji tj. samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,  

4)  poczucie dumy z osiągnięć Polski i przynależności do narodu polskiego, 

5) bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu,  

6) utrzymywanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, 

7) satysfakcjonujący nabór na kolejny rok szkolny. 

 

 

VI. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

Termin  Termin  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  02 i 06 września 2019r.  

Zimowa przerwa świąteczna  23-31 grudnia 2019r.  
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Ferie zimowe  10-23 lutego 2020r.  

Wiosenna przerwa świąteczna  04 – 14 kwietnia 2020r.  

Zakończenie zajęć w klasach III LO, 4T  i III LOD  24 kwietnia 2020r.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych  

26 czerwca 2020r.  

 

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

1. cały  Zespół Szkół: 

31 października 2019r. 

02 ,03 stycznia 2020r. 

12 czerwca 2020r. 

 

2.  PSP nr 3: 

15,16,17  kwietnia 2020r. -egzamin ośmioklasisty 

3. Liceum Ogólnokształcące, Technikum  

4,5,6 maja 2020r. -egzamin maturalny+ 09, 10. 01.2020r. dni egzamin zawodowy w 

Technikum 

4. Branżowa szkoła I Stopnia  
23.06.2020r. - egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie 

 

      Suma:  

PSP –  7dni z 8 możliwych do wykorzystania,  

LO –  7 dni z 10 możliwych do wykorzystania, 

BS I St. -  5 dni z 6 możliwych do wykorzystania, 

PT-    9 dni z 10 możliwych do wykorzystania  

 

VIII. Terminarz klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

I semestr (wszystkie klasy ZS) 

Lp. Zadanie  Data  

1.  Rozpoczęcie  I semestru  02 września 2019r. 

2.  Zakończenie I semestru  13 stycznia 2020r. 

3. 

 Poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach,  

 w tym pisemnie o ocenach niedostatecznych  

 i nagannych za I półrocze 

do 11 grudnia 2019r.  
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4.  Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy LOD 
13 grudnia 2019r. 

- 11 stycznia 2020r. 

5.  Termin wpisania ocen semestralnych do dziennika do 10 stycznia 2020r. 

6.  Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna za I semestr  13 stycznia 2020r. 

 

 

II semestr ( klasy III LO, 4T,  III LOD) 

Lp. Zadanie  Data  

1.  Rozpoczęcie  II semestru  14 stycznia 2020r. 

2.  Zakończenie II semestru  24 kwietnia 2020r. 

3.  Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy III LOD 03-18 kwietnia 2020r. 

4. 

  Poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach,  

  w tym pisemnie o ocenach niedostatecznych i nagannych  

  końcoworocznych  

do 18 marca 2020r.  

5.  Termin wpisania ocen końcoworocznych do dziennika do 18 kwietnia 2020r. 

6.  Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna  końcoworoczna  20 kwietnia 2020r. 

 

 

II semestr (pozostałe klasy Zespołu Szkół) 

Lp. Zadanie  Data  

1.  Rozpoczęcie  II semestru  14 stycznia 2020r. 

2.  Zakończenie II semestru  26 czerwca 2020r. 

3. 
 Poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach,  

 o ocenach niedostatecznych  i nagannych końcoworocznych  
do  20 maja  2020r.  

5.   Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy  II LOD  05 -20 czerwca 2020r. 

6.   Termin wpisania ocen końcoworocznych do dziennika do 19 czerwca 2020r. 
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7.   Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna  końcoworoczna  
22 czerwca 2020r. 

 

 

IX. Terminarz spotkań z rodzicami 

Lp.  Data  Temat  

1. 11.09.2019r.  

PSP, LO.PT, BSIst. 

 

Przedstawienie nauczycieli uczący w klasach pierwszych. 

Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów ) 

o obowiązującym Statucie Szkoły, WZO,  wymaganiach 

edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne, programie 

wychowawczym, profilaktycznym, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zajęciach pozalekcyjnych, egzaminach kończących 

etapy edukacyjne w poszczególnych typach szkół, organizacji 

roku szkolnego, terminarza konsultacji nauczycieli. 

Zapoznanie z procedurami i terminarzem egzaminów 

zewnętrznych. 

 

2. 23.10.2019r. 

PSP, LO 

PT, BSIst. 

Przekazanie informacji na temat osiągnięć uczniów  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

3. 11.12.2019r. 

PSP,  LO, PT, BSIst. 

 

Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów )  

o osiągnięciach  uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania. 

4. 22.01.2020r. PSP, LO, 

PT, BSIst. 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze roku szkolnego 

2019/2020 

5. 18.03.2020r. PSP, LO, 

PT, BSIst. 

Przekazanie informacji na temat osiągnięć uczniów z 

poszczególnych edukacji oraz  z zachowania. Poinformowanie 

rodziców (prawnych opiekunów )  

o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych edukacji 

oraz zagrożeniach końcoworocznymi  ocenami niedostatecznymi  

- dot. klas III LO, 4T.  

6. 21.05.2020r. PSP, LO 

PT, BSIst. 

Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów )  

o osiągnięciach  uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania. 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

w klasach.  

 

 

VIII. Terminarz działań planowanych w ramach ewaluacji wewnętrznej – pomiar 

osiągnięć uczniów  
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Lp. Rodzaj  diagnozy Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1. Analiza wyników sprawdzianu po szkole 

podstawowej oraz egzaminu 

gimnazjalnego uczniów klas pierwszych 

LO,  T, BSIst. ( z uwzględnieniem 

indywidualnych osiągnięć uczniów). 

Analiza osiągnięć uczniów klas VII po 

Szkole Podstawowej.  Przeprowadzenie 

diagnoz „Na starcie” w klasach 

pierwszych. 

do 30.09.2019r. Wychowawcy 

klas LO, T  

i BSIst. 

 

 

 

2. Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych: 

 gimnazjalnego, 

 maturalnego, 

 zawodowego. 

Wnioski do pracy z egzaminów 

przeprowadzonych w roku szkolnym 

2018/2019. 

do 31.10.2019r. 

 

 

Zespoły 

Przedmiotowe 

 

3. Próbny egzamin maturalny dla uczniów 

klas III LO oraz 4T  z: 

 języka polskiego, 

 języka obcego nowożytnego, 

 matematyki, 

 przedmiotu dodatkowego. 

Wg 

harmonogramu 

OKE lub  

11.2019r.  

Zespoły 

Nadzorujące 

Prace 

sprawdzają  

nauczyciele 

uczący w 

klasach III 

LO, 4T  

4. Próbny egzamin ośmioklasisty  w części: 

 humanistycznej, 

 matematycznej, 

 językowej. 

11.2019r. Przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

 

5. Sprawdziany diagnozujące poziom wiedzy 

i umiejętności uczniów klas 8 z 

przedmiotów objętych egzaminem 

02. 2020r. 

 

Nauczyciele 

uczący w kl. 8 

 

6. Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 8 

w części: 

 humanistycznej, 

 matematycznej, 

 językowej. 

21-23. 

04.2020r. 

 

Zespoły 

Nadzorujące 

 

7. Próbny egzamin maturalny dla uczniów 

klas II LO, 3T  z: 

 języka polskiego, 

 matematyki, 

 języka obcego nowożytnego. 

Próbne egzaminy z przedmiotów 

dodatkowych wybranych  przez uczniów 

przeprowadzą nauczyciele w ramach zajęć 

04.2020r. 

 

 

Przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 
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dodatkowych. 

8. Egzamin maturalny w części pisemnej LO, 

T, LOD. 

04-22.05.2020r. Dyrekcja, 

Zespoły 

Nadzorujące 

 

9. Egzamin maturalny w części ustnej LO, T i 

LOD. 

07-22.05.2020r. Dyrekcja, 

Zespoły 

Egzaminacyjne 

 

10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie (AU.22.) - część pisemna. 

22.06.2020r. Dyrekcja, 

Zespoły 

Nadzorujące 

 

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie  ( AU.22.; EE.08.; TG.07.; 

AU.20.) - część pisemna 

23.06.2020r. Dyrekcja 

Zespoły 

Nadzorujące 

 

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie  - część praktyczna 

24.06.-

09.07.2020r. 

Dyrekcja   

 

IX. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe w roku szkolnym 2019/2020 

Zespoły Przedmiotowe  

Nazwa zespołu Zadania  

do opracowania 

Skład zespołu 

Humanistyczny 1. Wybór i pracowanie wniosku 

o akceptację lidera  

2. Analiza , opracowanie 

wniosków zespołu z 

poprzedniego roku szkolnego 

oraz wniosków wynikających 

z pracy zespołu w minionym 

roku szkolnym. Opracowanie 

planu wdrażania wniosków, 

które zostały uwzględnione w 

planie pracy na rok szkolny 

2019/2020. 

3. Analiza nowej podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego dla szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych.  

4. Analiza wyników egzaminów 

n-le języka polskiego, historii, 

wos-u,  

Matematyczno-

informatyczny  

n-le matematyki i informatyki  

 przedmiotów przyrodniczych  

Przyrodniczy  

Informacji i 

multimediów 

n-le bibliotekarze, przedmiotów 

artystycznych, pp 

Języków obcych: 

 języka 

angielskiego i 

francuskiego 

 języka 

niemieckiego  

n-le języków obcych  

Wychowania 

fizycznego  

n-le wychowania fizycznego i 

edb 

Edukacji n-le edukacji wczesnoszkolnej 
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wczesnoszkolnej zewnętrznych, wnioski  

5. Opracowanie planu pracy 

6. Opracowanie lub aktualizacja  

PZO 

7. Sporządzenie  harmonogramu 

wycieczek dydaktycznych  

Nauczycieli T 

przedmioty zawodowe 

n-l T – przedmioty 

informatyczne, logistyczne oraz 

języków obcych zawodowych 

Zespół wychowawców  wychowawcy PSP,  LO, T, BS 

ISt. 

 

 

Zespoły Zadaniowe 

Nazwa zespołu Zadania do opracowania 

Zespół ds. promocji 

szkoły 

Opracowanie planu całorocznych działań  związanych z promocją 

szkoły, promocja szkoły w mediach, środowisku lokalnym, na 

portalach społecznościowych   

Zespół ds. wspierania 

uczniów zdolnych oraz 

rozwoju talentów 

Opracowanie rocznego  planu pracy, konkretnych działań dotyczących  

wspierania i rozwoju talentów 

Zespół ds. aktualizacji 

stron www szkoły,  

facebooka, Instagram 

Opracowanie planu i sposobu sprawnego i aktualnego przepływu 

informacji na strony internetowe 

Zespół do WDN Diagnoza  potrzeb nauczycieli dot. WDN i doskonalenia . 

Opracowanie planu WDN  

Zespół ds. przydziału sal 

i pracowni lekcyjnych 

Opracowanie przydziału sal i pracowni lekcyjnych zgodnie z 

rozkładem zajęć  

Zespół ds. dyżurów Opracowanie grafiku dyżurów nauczycielskich 

Zespół ds. imprez i 

uroczystości szkolnych  

Opracowanie grafiku imprez i uroczystości szkolnych  z 

uwzględnieniem priorytetów MEN, KO, szkolnych  

Zespół  ds. ewaluacji 

wewnętrznej  

Wskazanie obszarów  oraz zaplanowanie działań , które będą 

podlegały ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020 ( poza 

egzaminami próbnymi i zewnętrznymi, które planuje dyrekcja i CKE ) 

Zespół ds. programu 

wychowawczego i 

profilaktycznego  

Analiza i ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego. 

Opracowanie dokumentu na nowy rok szkolny  2019/2020 ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień oraz priorytetów 

MEN i KO  

Zespół ds. obchodów 

100-lecia I Powstania 

Śląskiego  

Opracowanie i organizacja obchodów 100-lecia  I Powstania  

Śląskiego  

Zespół ds. koordynacji 

wycieczek 

dydaktycznych i 

szkolnych  

Zebranie informacji dot. planowanych wycieczek, opracowanie planu 

wycieczek, stały monitoring ilości wycieczek. 
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X. Plan imprez, uroczystości i przedsięwzięć 

Lp Rodzaj  uroczystości/imprezy Termin sposób realizacji 

1. Uroczyste rozpoczęcie  roku szk.2019/20 2.IX akademia 

2. Narodowe czytanie  IX impreza czytelnicza  

3. Miesiąc Walki z Rakiem Piersi  IX  

4. Międzynarodowa Akcja ,,Sprzątanie Świata’’ IX  

5. Europejski  Dzień  Języków. IX  

6. Dzień  Chłopaka IX  

7. Międzynarodowy Dzień Osób  Starszych X odwiedziny ,program art. 

dla mieszkańców  DPS 

8. Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły 

udziałem OSP z budynków szkolnych  

X  

9. Integracyjne turnieje  piłki nożnej X zawody 

10. Dzień Kultury Niemieckiej  X Konkurs, happenig 

11. Ślubowanie klas I LO, T, BSIst.,  1, 7 PSP 

Dzień Edukacji Narodowej 

X apel 

12. Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej  

w Opolu 

X  

13. Wybory do  Samorządu  Uczniowskiego oraz Rzecznika 

Praw Ucznia  

X  

14. VIII Ogólnopolski  Tydzień Karier X prezentacje, warsztaty 

15. Koncert ,,Wspomnienie’’ XI  występy na hali 

16. Narodowe Święto Niepodległości XI akademia 

17. Międzynarodowy Dzień Tolerancji XI  

18. Dzień Walki Paleniem  Tytoniu XI prezentacja 
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19. Spotkanie z pracownikami RCRiK w Opolu  XI  

20. Dzień Pluszowego Misia XI  

21. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – Halowa 

Spartakiada  Niepełnosprawnych 

XI zawody +wystawa 

22. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka XII  

23. Mikołajki  XII  

23. Kiermasz  Świąteczny XII  

24. Wigilie klasowe, Jasełka XII  

25. Studniówka I  

26. Dzień Babci i Dziadka  I  

27. Dzień Bezpiecznego Internetu II wystawa  +konkurs 

28. Humanistyczny  Umysł  Ścisły II konkurs 

29. Uroczyste obchody 100 rocznicy I Powstania Śląskiego  III konferencja popularno-

naukowa 

30. Dzień  Kobiet III prezentacja+ 

niespodzianka 

31. Międzynarodowy Dzień Poezji III konkurs recytatorski 

32. Światowy  Dzień  Liczby Pi III konkurs 

33. I Dzień Wiosny – Dzień Talentów Szkoły III-21 apel 

34. Dni Otwarte  Szkoły III  

35. Konkurs  języka angielskiego „Get your tongue around” III konkurs 

36. Międzynarodowy Dzień Teatru IV spektakl 

37. Światowy Dzień Zdrowia IV prezentacja 

38. Światowy Dzień Ziemi IV prezentacja 

39. Turniej  językowy z języka angielskiego IV konkurs 

40. Uroczystość zakończenia szkoły dla uczniów LO, T  

oraz słuchaczy LOD  

IV  
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41. Narodowe Święto Konstytucji  V  

42. Dzień Europy i Dzień Unii Europejskiej    

43. Dzień Rodziny    

44. Tydzień  Bibliotek – Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich 

V wystawa , konkurs 

45. 100-rocznica urodzin papieża Jana Pawła II V  

46. Dzień Logistyka  V  

47. Odjazdowy  Bibliotekarz VI rajd rowerowy 

48. Dzień Dziecka i Dzień Sportu VI  

49. Gala podsumowująca osiągnięcia uczniów w roku 

szkolnym 2019/2020 

VI akademia 

50. Zakończenie roku  szkolnego 2019/2020 26.VI akademia 

 


