
 
KALENDARZ  ORGANIZACJI  
ROKU SZKOLNEGO 2004/2005 

GIMNAZJUM NR 2 W CZERWIONCE – LESZCZYNACH 
 
  
Kalendarz roku szkolnego 2004/2005 został opracowany na podstawie: 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2004r. Nr 164, poz. 1716)  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046). 
• Statut Gimnazjum nr 2 w Czerwionce – Leszczynach § 46 ust. 4 pkt 1  

  
 
Lp. Data Godzina  
1.  31.08.2004 9.00 Zebranie RP dotyczące organizacji Roku Szkolnego 2004/2005 
2.  01.09.2004 8.00 – kl I 10.00 – kl II Rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005 

3.  15.09.2004  

Upływa termin wpisywania do zeszytów uczniów 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania oraz sposobów 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów  
(Statut § 13 ust. 1) 

4.  13-17.09.2004  
Konsultacje z pedagogiem w sprawie zgodności 
programów wychowawczych klas ze szkolnym programem wychowawczym i programem 

profilaktyki 
5.  15.09.2004 14.20 

Zebranie RP dotyczące Planu Pracy Szkoły i analiza 
zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego oraz testu „Badanie przyrostu wiedzy ucznia w klasach I” 

6.  18.09.2004  Odpracowywanie 12.11.2004r – udział w akcji „Sprzątanie Świata” ; „Pasowanie uczniów klas I” 
7.  22.09.2004 16.00 Omówienie protokołu spotkania z rodzicami 
8.  22.09.2004 16.45 

Wywiadówka – zebranie z rodzicami uczniów klas I 
organizowane przez wychowawców  (Statut § 8 ust 2 pkt 1). 

9.  22.09.2004 17.00 
Wywiadówka - zebrania rodziców organizowane przez wychowawców klas II i III  

(Statut § 8 ust 2 pkt 1). 
10.  06.10.2004 14.20 

Zebranie RP dotyczące nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2004/2005 ; analiza i omówienie 
rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego 



11.  14.10.2004 8.30 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z uczniami, 
udział we mszy św. 

12.  20.10.2004 14.20 Zebranie RP – prawa ucznia i prawa dziecka 
13.  17.11.2004 14.20 

Zebranie RP – 5 letni Program Rozwoju G 2 ; 
zaplanowanie i organizacja wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły 

14.  17.11.2004 17.00 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (Statut § 8 ust 2 pkt 2) 

15.  07.12.2004  
Upływa termin poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o zagraŜającej 

uczniowi ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu przez wpis do zeszytu 
przedmiotowego (Statut § 17 ust 6) 

16.  08.12.2004 14.20 Zebranie RP - wewnątrzszkolne systemy zapewnienia 
jakości 

17.  09.12.2004 14.20 Zebranie RP – awans zawodowy nauczyciela w 
świetle KN 

18.  15.12.2004 14.20 Zebranie RP - wewnątrzszkolne systemy zapewnienia 
jakości 

19.  15.12.2004 17.00 Wywiadówka - zebrania rodziców organizowane 
przez wychowawców (Statut § 8 ust 2 pkt 1). 

20.  22.12.2004   

Upływa termin poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 
dla niego ocenach klasyfikacyjnych przez wpis do zeszytu przedmiotowego oraz o przewidywanej ocenie 

zachowania poprzez wpis do zeszytu korespondencji (Statut § 17 ust 6) 
21.  23-31.12.2004  Zimowa przerwa świąteczna 
22.  05.01.2005  Termin wpisania długopisem ocen do dzienników 
23.  07.01.2005 14.20 Zebranie klasyfikacyjne RP za I semestr  (Statut § 17 ust 3) 
24.  14.01.2005 14.20 Zebranie plenarne RP 
25.  17-30.01.2005  Ferie zimowe 
26.  02.02.2005 14.20 Zebranie RP – diagnoza i praca z uczniem zdolnym 
27.  09.02.2005 9.00 Próbny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 
28.  10.02.2005 9.00 Próbny egzamin gimnazjalny – część matemat - przyr 
29.  16.02.2005 14.20 Zebranie RP dotyczące spraw bieŜących 
30.  09.03.2005 17.00 Spotkanie ogólne rodziców uczniów klas III z 

pracownikiem PPP - zawodoznastwo 
31.  14-16.03.2005  Rekolekcje wielkopostne 
32.  17.03.2005 16.00 Omówienie protokołu zebrania z rodzicami 
33.  17.03.2005 17.00 Wywiadówka - zebrania rodziców organizowane przez wychowawców (Statut § 8 ust 2 pkt 1). 
34.  24-29.03.2005  Wiosenna przerwa świąteczna 
35.  06.04.2005 17.00 

Zebrania rodziców organizowane przez 
wychowawców klas III (Statut § 8 ust 2 pkt 1), dotyczące egzaminów gimnazjalnych 

36.  20.04.2005 
(zaleŜnie od terminu 

egzaminu) 
14.20 Zebranie RP – przekazanie informacji z OKE dotyczących egzaminu gimnazjalnego 



37.  26.04.2005 9.00 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczny 
38.  27.04.2005 9.00 Egzamin gimnazjalny – część matemat. – przyrod. 
39.  11.05.2005 14.20 Zebranie RP – trening umiejętności wychowawczych 

40.  13.05.2005  

Upływa termin poinformowania ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o zagraŜającej uczniowi ocenie niedostatecznej lub 

nieklasyfikowaniu przez wpis do zeszytu przedmiotowego a o przewidywanej końcoworocznej 
ocenie zachowania poprzez wpis do zeszytu korespondencji (Statut § 17 ust 6) 

41.  18.05.2005 17.00 Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami (Statut § 8 ust 2 pkt 2) 
42.  25.05.2005 14.20 Zebranie RP – praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

43.  01.06.2005  
Upływa termin poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

dla niego ocenach klasyfikacyjnych przez wpis do zeszytu przedmiotowego (Statut § 17 ust 6) 
44.  8.06.2005 17.00 Wywiadówka - zebrania rodziców organizowane przez wychowawców (Statut § 8 ust 2 pkt 1). 
45.  10.06.2005  Termin wpisania długopisem ocen do dzienników 
46.  15.06.2005 14.20 Zebranie klasyfikacyjne RP 
47.  15.06.2005 9.00 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w części 

humanistycznej 
48.  16.06.2005 9.00 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w części 

matematyczno - przyrodniczej 
49.  24.06.2005 8.00 Zakończenie roku szkolnego klas III 
50.  24.06.2005 9.30 Zakończenie roku szkolnego klas I i II 
51.  24.06.2005 11.00 Zebranie plenarne RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


