TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
DATA

GODZ.

WYDARZENIE
SIERPIEŃ
Przygotowania do roku szkolnego 2020/2021.Szkolenia nauczycieli (zasady ewakuacji, dziennik
elektroniczny, zebrania zespołów przedmiotowych, przygotowanie planów pracy i dokumentacji szkolnej

24-31.08 pn.-pn.
24.08 pon.
27.08 czwartek
28.08 piątek

godz.:9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00
9.00
9.00

itp.).
Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi IT w dydaktyce
Rada Pedagogiczna.Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi IT w dydaktyce.
Rada Pedagogiczna.Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi IT w dydaktyce.
WRZESIEŃ

01.09 wtorek

7.45.
9.00 - klasy pierwsze

Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - Kościół Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.

10.00 - klasy drugie 4-letniego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 ( boisko szkolne ). W
przypadku deszczowej pogody rozpoczęcie roku szkolnego w wyznaczonych salach

LO 10.30 - klasy drugie 3letniego LO 11.00 - klasy trzecie

będzie wyznaczony inny termin Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom klasy matury międzynarodowej 2020r. (aula)
81. rocznica napaści Niemiec na Polskę - wybuch II Wojny Światowej (01.09.1939).
Zapoznanie uczniów z programami nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (w tym przedmiotowymi
02.09 - 10.09 śr.-śr.

systemami oceniania ), Statutem, regulaminami szkolnymi; zapoznanie uczniów klas pierwszych z tradycjami i historią
Gdyńskiej Trójki oraz Patrona Szkoły - Marynarki Wojennej RP.
Obozy/seminaria naukowe: fizyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, matematyczne,
humanistyczne.

wrzesień/paźdz.

17.00 - spotkania z wychowawcami klas I, 2 LB i 2 IB. Pozostałek klasy spotykaja sie on-line.
17.40 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR ; Zapoznanie rodziów uczniów klas
pierwszych z programem wychowania do życia w rodzinie.
11.09 piątek

17.00 - sale lekc.

Po zakończeniu zebrania "trójek" spotkanie rodziców z kierownikiem internatu- stołówka szkolna

WYWIADÓWKI

17.40 - aula

17.00 - 18.00 (w razie potrzeby dłużej) - konsultacje nauczycieli/pedagoga szkolnego/wychowawców dla rodziców ;
Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2020/21. Wywiadówki / wybory do rad rodziców
poszczególnych klas. Zapoznanie rodziców z WSO, PSO i programem wychowawczym szkoły oraz programami
nauczania obowiązującymi w poszczególnych klasach.
Spotkanie rodziców uczniów i wychowawców klas III w sprawie organizacji Studniówki- sala nr 2

17.09 czwartek
wrzesień/październik

81. rocznica napaści ZSRR na Polskę ( 17.09.1939 ). Dzień Sybiraka.
Udział delegacji szkoły oraz pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach upamiętniających
polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu przez komunistów z ZSRR , uroczystościach przypominających
usuwanie z Gdyni jej mieszkańców przez hitlerowców z Niemiec oraz powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.

wrzesień
wrzesień/październik
30.09 środa

12.00 - 14.30

Akcja "Sprzątanie świata" wyznaczone klasy pierwsze. "Otrzęsiny" klas pierwszych.
Dzień Języków Obcych
Ostateczny termin złożenia przez uczniów klas trzecich liceum wstępnych deklaracji maturalnych do
sekretariatu III LO.
Dzień Chłopaka.
PAŹDZIERNIK

14.10 środa

14.30

paźdz./listopad

Święto Edukacji Narodowej -Rada Pedagogiczna z udziałem wszystkich pracowników szkoły, rodziców
oraz byłych pracowników szkoły. PLAN B.
Szkolne eliminacje konkursów i olimpiad przedmiotowych.
LISTOPAD
Narodowe Święto Niepodległości - udział młodzieży i wychowawców szkoły w "Gdyńskiej Paradzie

11.11 środa

Niepodległości" .
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez n-li., zorgnizaowanie zebrań zespołów przedmiotwych,

12-13 czwartek-piątek
27.11 piątek

10.00
17.00-19.00

uzupełnianie dokumentacji szkolnej. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Szkolne uroczystości z okazji 102. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej (28.11.1918-2020).
Ślubowanie klas pierwszych.
WYWIADÓWKI ON-LINE
Święto Patrona Szkoły - Marynarki Wojennej; udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w

28.11 sobota

uroczystościach w Gdyni
GRUDZIEŃ

I poł.grudnia

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Szkolne obchody 50. rocznicy "Wydarzeń Grudniowych" w Gdyni ( grudzień 1970 ); udział delegacji szkoły i

17.12 czwartek
22.12 wtorek

pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich
7:45 - 12:15

23.12.20 - 01.01.21
śr.-pon.

PLAN C2. Zajęcia dydaktyczne, w tym spotkania wigilijne on-line (lekcje trwają 30 minut, przerwy 10 minut; lekcje trwają
do 12:15, czyli do 7 godziny lekcyjnej włącznie)
Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych. Wigilia. Boże Narodzenie. Nowy Rok.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli lub spotkania zespołów przedmiotowych, uzupełnianie dokumentacji

23-24.12 , 28-31.12

szkolnej.
STYCZEŃ

01.01 piątek

Dzień wolny od pracy

04.01 - 17.01.2021

FERIE ZIMOWE

06.01. środa
22.01 piątek

do godz.12.00

KONIEC PIERWSZEGO OKRESU w roku szkolnym 2020/2021

22.01 piątek
29.01 piątek

Dzień wolny od pracy
Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

17:00-19:00

WYWIADÓWKI ON-LINE

styczeń-marzec

Udział uczniów w zawodach okręgowych olimpiad przedmiotowych.
LUTY

Luty

Matury próbne

06-07 .02 , piątek-

ZAWODY OKRĘGOWE 47 OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

sobota
10.02 środa
8.II.2021 piątek

95. rocznica nadania praw miejskich Gdyni.
Termin złożenia przez uczniów klas trzecich liceum ostatecznych deklaracji maturalnych i brakującej
12.00 -14.00

dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego ( sekretariat szkoły).
MARZEC

1-6.03.21

Matury próbne ( arkusze III LO)

3-16.03.21

Matura próbna (arkusze CKE)

08.03 poniedziałek

Dzień Dziewczyny w III LO.

26.03 piątek

do godz. 12.00

marzec-kwiecień

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach maturalnych.
Finały ogólnopolskie olimpiad przedmiotowych.
KWIECIEŃ
Wiosenna przerwa świąteczna w nauce - dni wolne od zajęć dydaktycznych.
W dn. 1,2 i 6 kwietnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez n-li., zorganizowania zebrań zespołów

01-06.04 czw.-pn.

przedmiotowych, uzupełniania dokumentacji szkolnej, w tym przygotowania danych potrzebnych

do wydruku

arkuszy ocen i świadectw ukończenia liceum albo świadectw promocyjnych…
07.04 środa

godz. 9.00-12.00

08.04 i 09. 04 czwartek i
piątek

zorganizowania zebrań zespołów przedmiotowych, uzupełniania dokumentacji szkolnej, w tym przygotowania
danych potrzebnych do wydruku arkuszy ocen i świadectw ukończenia liceum albo świadectw promocyjnych…

07-08.04 środa-

Kwalifikacje do klasy matury międzynarodowej (rok szkolny 2021/22 )

czwartek
17.04 sobota

Finały ogólnopolskie 47 Olimpiady Geograficznej

19-21.04 pn.-śr.
23.04 piątek

Rada Pedagogiczna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez n-li.,

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla realizujących ITN/IPN uczniów z klas maturalnych.
9.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

do godz. 13.00

Ostateczny termin złożenia wniosków o egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające (klasy maturalne).

do 14.15

Decyzja członków Rady Pedagogicznej dot. wniosków o egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające.

24.04 sobota

9.00 - 13.00

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY. Indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów III LO - wywiadówki.
Odpracowanie zajęć dydaktycznych z 4 czerwca 2021r - PIĄTEK.

26 IV pon.

14.30 - 17.00

26-27.04 pn.-wt.

Rada Pedagogiczna. PLAN B
Termin przeprowadzenia egzaminów sprawdzających (klasy maturalne). Przeprowadzenie egzaminów
klasyfikacyjnych (klasy maturalne).

Zakończenie nauki w klasach maturalnych, dla których cały dzień jest wolny od zajęć dydaktycznych, a
30.04 piątek

14.00

dla wychowawców tych klas od godz. 12.15. Pożegnanie wszystkich klas maturalnych w obecności ich wychowawców oraz
rodziców, ew. innych n-li – aula. Wręczenie świadectw ukończenia III LO w Gdyni, a także najlepszym absolwentom:
listów gratulacyjnych, nagród i wyróżnień, w tym MEDALI "VIR
HONESTUS ET BONUS CIVIS".
MAJ
Dzień wolny od pracy.
Święto Flagi Narodowej.Dzień wolny od pracy.
Święto Konstytucji 3 Maja.Dzień wolny od pracy. POCZĄTEK SESJI EGZAMINACYJNEJ MATURY

01.05 sob.
02.05. niedz.
03.05 pn.
29.04-20.05

KRAJOWEJ
MATURA MIĘDZYNARODOWA
Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Udział części nauczycieli w pracach komisji przeprowadzających i

4-5-6-7 .05

nadzorujących egzaminy maturalne: krajowe i międzynarodowe. W przypadku pozostałych n-li możliwość
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i/lub uzupełniania dokumentacji szkolnej.

04-28.05
21.05 piątek
26.05 środa

do godz.12.00

MATURA KRAJOWA
Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych.
Szkolne obchody Dnia Matki

28.05 piątek

17.00-19.00

Konsultacje indywidualne nauczycieli i wychowawców dla rodziców ( realizowane zdalnie: e-mail szkolny
albo "zoom" )
CZERWIEC

01.06 wtorek

9.00-13.00

03.06 czwartek
04.06 piątek
14-15.06 pn.-wt.
18.06 piątek

do godz. 9.00
do godz. 13.00
do 14.15

21-22.06 pn.- wt.
23.06 środa

Obchody "Dnia Dziecka" w liceum, w tym organizacja w III LO zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla
dzieci z gdyńskich przedszkoli.
Dzień wolny od pracy.
Dzień wolny od pracy. Zajęcia odpracowane w sobotę 24.04.2021r.
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów z ITN/IPN.
Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych.
Ostateczny termin złożenia wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe.
Decyzja członków Rady Pedagogicznej dot. wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne.
Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.
Szkolne obchody "Dnia Ojca". Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wychowawców klas pierwszych i

24.06 czwartek

14.30
14.30

drugich.
Rada Pedagogiczna. PLAN B.
Rada Pedagogiczna ( klasyfikacja klas pierwszych i drugich ). PLAN B.

25.06 piątek

8.00

Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego - Kościół OO Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.

25.06 piątek

9.00

29.06 wtorek

9:00- 12:00

28-29.06 pn.-wt.

8.00-15.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Wręczenie
świadectw szkolnych oraz dyplomów, medali, nagród najlepszym uczniom.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie e-dziennika LIBRUS

Zebrania zespołów przedmiotowych, wychowawców, zespołu MYP, IB, szkolenia BHP

