Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
WRZESIEŃ 2019
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 września 2019 r.
(poniedziałek)

5 września 2019 r.
(czwartek)

godz. 9.00 – spotkanie klas drugich i trzecich z dyrekcją i z wychowawcami
(dziedziniec szkolny),
godz. 10.00 – dla chętnych msza święta w kościele p.w. Św. Barbary,
godz. 11.00 – spotkanie klas pierwszychz dyrekcją i wychowawcami
(dziedziniec szkolny).
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nauczycieli Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej.
godz. 15.00 – zebranie rady pedagogicznej: zatwierdzenie planu pracy na rok
szkolny 2019/20

godz. 15.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. I czteroletniego letniego liceum
12 września 2019 r.
z dyrekcją i wychowawcami (sala gimnastyczna)
(czwartek)
godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów kl. I trzyletniego letniego liceum
z dyrekcją i wychowawcami (sala gimnastyczna)
17 września 2019 r. Złożenie hołdu poległym pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na
(wtorek)
Wschodzie.
godz. 15.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. III z dyrekcją (stołówka szkolna)
– procedury egzaminu maturalnego
19 września 2019 r. godz. 16.30 – zebranie rodziców uczniów kl. II i III z wychowawcami
(czwartek)
godz. 18.00 – pierwsze zebranie rady rodziców w sali 10
godz. 18.00 – zebranie przedstawicieli rodziców kl. III w sali 3 w sprawie
studniówki
STOLIK TRADYCJI: Rocznica wybuchu II wojny światowej: 1 i 17 września
1939
wrzesień 2019 r.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, zasadami
oceniania, możliwościami uzyskania oceny/oceny zachowania wyższej niż
przewidywana.

PAŹDZIERNIK 2019
10 października
2019 r.
(czwartek)

gra miejska dla uczniów klasy pierwszej przygotowana przez uczniów kl. II.
(projekt klasowy kl. II)

14 października
2019 r.
(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

17 października
2019 r.
(czwartek)

ślubowanie uczniów klasy I (sala gimnastyczna) oraz podsumowanie gry
miejskiej, zdjęcia klasowe – godziny wychowawcze
obowiązuje strój galowy

październik 2019 r.

STOLIK TRADYCJI: Rocznica upadku Powstania Warszawskiego
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LISTOPAD 2019
STOLIK TRADYCJI: Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada 2018 r.
Wyjście klas na lekcję filmową z prelekcją Śmierć Prezydenta
(wtorek)
Obowiązuje strój galowy.
21 listopada
2019 r.
(czwartek)

godz. 15.30 – 17.00 – dzień otwarty

25 listopada 2019 r. Święto IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej
(poniedziałek)
godz. 10.00 gala w sali gimnastycznej z przejściem do nowej biblioteki
26 – 27 listopada
2019 r.
(wtorek – środa)
28–29 listopada
2019 r.
(czwartek – piątek)

Festiwal Teatralny 12 minut

Festiwal Filmowy 9 minut

GRUDZIEŃ 2019
5 grudnia 2019 r.
(czwartek)

Przeprowadzenie ankiety samooceny zachowania uczniów.

grudzień 2019 r.

STOLIK TRADYCJI: 13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

12 grudnia 2019 r.
(czwartek)

19 grudnia 2019 r.
(czwartek)
23 – 31 grudnia
2019 r.

godz. 15.00 – zebranie rady pedagogicznej:
 omówienie i wskazanie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i
możliwości zdających uczniów;
 wyrażenie opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły na rok 2020.
godziny wychowawcze – szkolne imprezy świąteczne oraz spotkania klasowe
godz. 15.00 – ostateczny termin wystawienia ocen w klasyfikacji śródrocznej
roku szkolnego 2019/2020
Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2020
2 – 3 stycznia
2020 r.
(czwartek – piątek)
10 stycznia 2020 r.
(piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
godz. 8.15 – zebrania rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
Bal Zimowy – inicjatywa Samorządu Uczniowskiego.
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16 stycznia 2020 r.
(czwartek)

godz. 15.00 – zebranie rady pedagogicznej: zatwierdzenie wyników klasyfikacji
śródrocznej uczniów; podsumowanie nadzoru pedagogicznego oraz działalności
dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej w I okresie roku szkolnego
2019/2020
godz. 16.30 – zebrania wychowawców z rodzicami

25 stycznia 2020 r.
(sobota)
styczeń 2020 r.

Studniówka.
STOLIK TRADYCJI: Katyń, losy Polaków na Wschodzie.

LUTY 2020
10 – 23 lutego
2020 r.

Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego

MARZEC 2020
12 marca 2020 r.
(czwartek)

Przeprowadzenie ankiety samooceny zachowania uczniów w kl. III
godz. 15.30 – 17.00 – dzień otwarty

19 marca 2020 r.
(czwartek)
26 marca 2020 r.
(czwartek)
marzec 2020 r.

Poinformowanie uczniów klasy III o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
w klasyfikacji rocznej; wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
w dzienniku elektronicznym.
Dzień otwarty dla kandydatów
STOLIK TRADYCJI: Z Hoffmanową przez wieki. Historia szkoły.

KWIECIEŃ 2020
kwiecień 2020 r.
2 kwietnia 2020 r.
(czwartek)

STOLIK TRADYCJI: Święto Warszawy.
Termin wystawienia przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej oceny zachowania w kl. III

7 kwietnia 2020 r.
(wtorek)

godz. 15.00 – ostateczny termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i oceny
zachowania w kl. III

8 kwietnia 2020 r.
(środa)

godz. 12.30 – spotkanie wielkanocne pracowników szkoły;

14 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 – zebranie rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
(wtorek)
rocznej i końcowej uczniów klasy III w roku szkolnym 2019/2020.
15 kwietnia 2020 r. godz. 15.00 – zebranie rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników
(środa)
klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów klasy III w roku szkolnym 2019/2020.
24 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – uroczysta msza święta w kościele p.w. Św. Barbary.
(piątek)
godz. 13.00 – zakończenie zajęć– uroczyste wręczenie świadectw ukończenia
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liceum.

MAJ 2020
maj 2020 r.
4 – 8 maja 2020 r.

STOLIK TRADYCJI: Konstytucja 3 maja
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 – 22 maja 2020 r. Egzamin maturalny.
14 maja 2020 r.
(czwartek)

Przeprowadzenie ankiety samooceny zachowania uczniów w kl. I i II

21 maja 2020 r.
(czwartek)

godz. 16.30 – zebrania rodziców z wychowawcami – poinformowanie uczniów
i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania
godz. 17.00 – 18. 00 – dzień otwarty

CZERWIEC 2020
czerwiec 2020 r.

STOLIK TRADYCJI: Rocznica pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989

9 czerwca 2020 r.
(wtorek)

ostateczny termin wystawienia ocen w klasyfikacji rocznej roku szkolnego
2019/2020

12 czerwca 2020 r.
(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

15 – 16 czerwca
2020 r.

godz. 14.30 – zebrania rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji
rocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020

19 czerwca 2020 r.
(piątek)

Noc Artystów – inicjatywa Samorządu Uczniowskiego.

23 czerwca 2020 r.
(wtorek)

Dzień sportu.

24 – 25 czerwca
2020 r.
(środa – czwartek)

godz. 13.00 zebrania rady pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji
i podsumowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych

26 czerwca 2020 r.
(piątek)

dla chętnych o godz. 8.00 - msza św. w kościele parafialnym w związku
z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020
godz. 9.00 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
kl. II w roku szkolnym 2019/2020
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godz. 10.00 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
kl. I trzyletniego liceum w roku szkolnym 2019/2020
godz. 11.00 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
kl. I czteroletniego liceum w roku szkolnym 2019/2020
29 czerwca 2020 r.
31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie
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