
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.  

Termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2019r. (EPKwZ) do 9 września 2019r. 

Wyniki egzaminu maturalnego – sesja poprawkowa 11 września 2019r. 

Termin składania deklaracji wstępnej na egzamin maturalny 2019r. wraz  

z dokumentami uprawniającymi do dostosowania warunków i form egzaminu 
do 30 września 2019r.  

Dzień Patrona (29 listopada 1952r. Pius XII wyniósł Prymasa Polski do godności 

kardynalskiej)  
29 listopada 2019r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019r. 

Etap pisemny EPKwZ (tylko Ci, którzy poprawiają) 10 stycznia 2020 r. 

Część praktyczna EPKwZ (tylko Ci, którzy poprawiają) 
9  stycznia 2020 r. (model d) 

od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. 

Studniówka  11 stycznia 2020r. 

Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r. 

Termin składania deklaracji ostatecznej na egzamin maturalny 2020r. do 7 lutego 2020 r. 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020r. (EPKwZ) do 22 lutego 2020r. /27 marca 2020r. 

Wyniki egzaminu EPKwZ  (sesja styczeń - luty) 20 marca 2020r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 9 -14 kwietnia 2020 r. 

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 24 kwietnia 2020 r. 

Egzamin maturalny od 4 do 22 maja 2020r. 

Część pisemna EPKwZ (sesja czerwiec - lipiec) 23 czerwca 2020 r.  

Część praktyczna EPKwZ (sesja czerwiec - lipiec) 
22 czerwca 2020r. (model d) 

od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 

(w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze.) 

kwiecień 2020r. (dni otwarte) 

4 maja 2020r. 

5 maja 2020r. 

6  maja 2020r.           

23 czerwca 2020r.  

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych po odpracowaniu w soboty: 

31 października 2019r.(czwartek)  

do odpracowania 5 października 

2019r. (sobota) –Hubertus   

12 czerwca 2020r. (piątek)  

do odpracowania  

23 maja 2020r.(sobota ) – Majówka 

Zdrowia 

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. 

Wydanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości. 3 lipca 2020r.  

Poprawkowe egzaminy maturalne - pisemne 25 sierpnia 2020r. (wtorek), godz. 9:00 

Wyniki egzaminu EPKwZ (sesja czerwiec - lipiec) 28 sierpnia 2020r. 

Egzaminy poprawkowe 25 i 26 sierpnia 2020r. 
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