KALENDARZYK TERMINÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
dla uczniów i rodziców
WRZESIEŃ
2 września (poniedziałek) – godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
do 12 września (wtorek) – zaprowadzenie dokumentacji szkolnej (administratorzy Librusa i
wychowawcy klas)- kody dla rodziców klas pierwszych do 12 września /
12 września (czwartek) – Rada Pedagogiczna – część II, godz. 15.00
Zebranie wychowawców z rodzicami: godz. 17.30
- wybór rad oddziałowych
- zapoznanie z kryteriami oceniania (PZO z poszczególnych przedmiotów w
wersji elektronicznej na pulpicie w bibliotece szkolnej, przesłane do
uczniów i rodziców przez Librus) oraz programem wychowawczoprofilaktycznym szkoły (ostateczna wersja na stronie internetowej szkoły),
sprawy organizacyjne,
- wychowawcy klas trzecich – zapoznanie z regulaminem matur (informacja
o deklaracjach maturalnych i harmonogramem matur 2020)
- zebranie Rady Rodziców - godz. 19.00, s. 22
20 września (piątek) - Spotkanie Przewodniczącej Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej z uczniami
klas maturalnych – omówienie regulaminu matur i sposobu wypełniania deklaracji na egzamin
maturalny do 30 września 2019 r. (poniedziałek- godz. 12.00)
26 września (czwartek) – Europejski Dzień Języków – nauczyciele języków obcych (koordynacja
projektu dla liceów dwujęzycznych VIII LO w Łodzi)
23-24 września (poniedziałek- wtorek) - Salon Maturzystów (poza lekcjami)
30 września (poniedziałek) – zebranie wstępnych deklaracji na egzamin maturalny w sesji
wiosennej 2020 (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz opinii o dysfunkcjach PPP do godz.
12.00
Wrzesień :
- spotkania klas III z przedstawicielami wyższych uczelni w sprawie zasad rekrutacji
- Salon Maturzystów w Łodzi (nie planujemy wyjść podczas lekcji)
- jednodniowe wyjazdy/wyjścia integracyjne klas pierwszych- wych. klas pierwszych
- wyjazdy zagraniczne:
do Włoch – 18.-22.09.2019 r. (środa- niedziela)– A. Piotrowska, K. Kostrzewska-Klimczyk
do Anglii – 20-26.09.2019r.(piątek- czwartek)- A. Dębicka, E. Brodzińska-Karolewska
PAŹDZIERNIK
14 października (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
- ślubowanie uczniów klas pierwszych,
- zajęcia opiekuńcze dla klas pierwszych i drugich,
- warsztaty maturalne dla klas trzecich.
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23 października (wtorek) – Dzień Mola dla uczniów klas pierwszych koordynowany przez klasę
biol.-chem. 2d. Dzień z kalendarza UNESCO (XIII LO jest szkołą stowarzyszoną ze szkołami
UNESCO)
24 października (czwartek) – rada pedagogiczna, godz. 15.30, konsultacje dla rodziców (po
uprzednim umówieniu się z nauczycielami przez dziennik Librus, najpóźniej do dnia
poprzedzającego planowane konsultacje, tj. do 23 października do godz. 12.00), godz. 17.3018.30
31 października (czwartek) – dzień wolny dla uczniów
Październik:
-

zgłoszenia uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
współpraca z Centrum Dialogu dla klas pierwszych (lekcje o historii Bałut ze względu na lokalizację
szkoły) termin do uzgodnienia – Bartosz Kotarba (koordynacja)
współpraca z Centrum Dialogu dla klas drugich w ramach projektu Janietrole (dotyczy
cyberprzemocy- priorytet MEN) – termin do uzgodnienia – Małgorzata Mrowicka (koordynacja)

LISTOPAD
1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych (pod koniec października bądź w pierwszych dniach
listopada zaplanować wyjścia klas pierwszych na Stary Cmentarz do grobu patronki)
12 listopada (wtorek) – uroczystość z okazji 11 listopada odzyskania niepodległości przygotowane uroczystości przez n-li historii, języka polskiego i SU (1-2 godziny lekcyjne max.)
Listopad
– próbna matura do uzgodnienia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (OPERON)
- nie planujemy żadnych wyjazdów w ramach zajęć edukacyjnych /wyjścia tylko w ramach
współpracy z uczelniami)
GRUDZIEŃ
16 grudnia (poniedziałek) – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych do godz.
12.00
17 grudnia (wtorek) – zapoznanie z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi (zgodnie z
nowelizacją Statutu Szkoły) z poszczególnych przedmiotów na koniec I semestru, rada
pedagogiczna, godz. 15.00
17 grudnia (wtorek) - konsultacje dla rodziców, wszyscy nauczyciele obecni w godz. 17.3018.30
20 grudnia (piątek) – koncert kolęd, wigilie klasowe
23 -31 grudnia (poniedziałek- niedziela) – zimowa przerwa świąteczna, powrót do szkoły 2
stycznia (czwartek)
- nie planujemy żadnych wyjazdów, wyjść klasowych w ramach zajęć edukacyjnych
STYCZEŃ
7 stycznia (wtorek) - ostateczne wystawienie ocen zachowania i z poszczególnych przedmiotów
na koniec I semestru we wszystkich klasach do godz. 12.00
8 stycznia (środa) – klasyfikacja (przedstawienie wyników klasyfikacji przez wychowawców
poszczególnych klas według harmonogramu)
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9 stycznia (czwartek) – egzaminy klasyfikacyjne (od rana)
9 stycznia (czwartek) – rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację, godz. 15.30,
9 stycznia (czwartek) - zebrania dla rodziców (podsumowanie I semestru) – godz. 17.30- 18.30
10 stycznia (piątek) – ogólnopolska próbna matura z jęz. franc. na poziomie dwujęzycznym
- nie planujemy żadnych wyjazdów, wyjść klasowych w ramach zajęć edukacyjnych
13 – 26 stycznia 2020 roku – ferie zimowe

II semestr od 10 stycznia 2020 roku
LUTY
do 7 lutego (piątek) do godz. 12.00 - maturzyści podpisują ostateczne deklaracje maturalne
8 lutego (sobota) – studniówka (Biały Pałac)
14 lutego (piątek) – Walentynki – poczta walentynkowa – w obrębie klasy- SU
21 lutego 2020 r. (piątek) - rajd do Dobrej (klasy pierwsze) w ramach obchodów Dnia Patronki
XIII LO im. Marii Piotrowiczowej,
21 lutego 2020 r. (piątek) – Dzień Języka Ojczystego z kalendarza UNESCO (klasy drugie)
27 lutego (czwartek) - zatwierdzenie regulaminu rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów i oferty
edukacyjnej (termin do ustalenia po ogłoszeniu zarządzenia KO)
28 lutego (piątek) – Atlas Arena – rekolekcje dla młodzieży (dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla młodzieży)
MARZEC
Rekolekcje wielkopostne w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny poniedziałek, wtorek (23-24 marca 2020) po 4 niedzieli Wielkiego Postu : lekcje odbywają się
zgodnie z planem z wyłączeniem godzin rekolekcji dla osób uczestniczących w rekolekcjach
oraz jeden dzień wskazany przez Arcybiskupa Łódzkiego w Atlas Arenie wzorem roku ubiegłego28 lutego (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla młodzieży celem wzięcia udziału w
wydarzeniu w Atlas Arenie.
XXIII Targi Edukacyjne – udział w targach nauczycieli i uczniów XIII LO celem prezentacji
oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 (termin jeszcze nie jest znany)
13 marca (piątek) – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi (1-2 godziny lekcyjne)- z kalendarza
UNESCO
23 marca (poniedziałek) – Międzynarodowy Dzień Poezji (1-2 godziny lekcyjne)- z kalendarza
UNESCO
24 marca (wtorek) – ogólnopolski test połówkowy dla uczniów grupy dwujęzycznej 2ac
24 marca (wtorek) - wystawienie wszystkich ocen przewidywanych w klasach trzecich do godz.
12.00
25 marca (środa) – RP + zebranie dla rodziców wszystkich klas godz. 17.30
W ramach Dni Frankofonii – Festiwal T’as du talent dla młodzieży regionu łódzkiego – XIII LO
organizatorem (termin do ustalenia z partnerami strategicznymi)
Sesja wiosenna DELF B2 (dla uczniów klasy dwujęzycznej maturalnej 3abc –termin egzaminu
pisemnego – 7 marca 2020 r. (termin do potwierdzenia przez CIEP w połowie października
2019r.)
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Koniec marca/początek kwietnia – wyjazd do Belgii (termin do ustalenia z Collège Notre-Dame z
Wavre w Belgii)
KWIECIEŃ
9 – 14 kwietnia (czwartek – wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia (poniedziałek) - ostateczne wystawienie ocen w klasach trzecich, spotkanie
Przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej z maturzystami (regulaminy, rozdanie
uczniom klas trzecich kodów do platformy z wynikami matur) - godz. 11.00
21 kwietnia (wtorek) – klasyfikacja klas trzecich (przedstawienie wyników klasyfikacji przez
wychowawców poszczególnych klas według harmonogramu)
22 kwietnia (środa) – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas trzecich (od rana), rada
pedagogiczna godz. 15.00,
22 kwietnia (środa) - konsultacje dla rodziców (po uprzednim umówieniu się z nauczycielami
przez dziennik Librus, najpóźniej do dnia poprzedzającego planowane konsultacje, tj. do 21
kwietnia do godz. 12.00), godz. 17.30-18.30, ostatnie zebranie z rodzicami dla klas trzecich
godz. 17.30
24 kwietnia (piątek) – zakończenie roku w klasach maturalnych, godz. 13.30 (wszyscy
nauczyciele uczący w klasach trzecich są obecni, lekcje dla klas 1-2 skrócone)
25 kwietnia (sobota) – pierwsze Drzwi Otwarte o godz. 10.00 dla absolwentów klas ósmych/
drugie Dni Otwarte – po ogłoszeniu wyników testu po 8 klasie SP w czerwcu), godz. 17.0018.00 –spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami)
MAJ
1 -3 maja (piątek- sobota- niedziela) - dni wolne
4, 5, 6 maja (poniedziałek, wtorek, środa) – egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i
języka angielskiego (egzaminy maturalne pisemne od 4 do 21 maja, ustne od 7 do 22 maja, z
zastrzeżeniem, że język polski od 7 do 22 maja, oprócz 10 i 17 maja, a języki obce nowożytne od 4
do 22 maja)
4, 5, 6 maja (poniedziałek, wtorek, środa) – dni wolne dla uczniów
7-8 maja (czwartek, piątek) – sprawdzian dyrektorski:
7 maja (czwartek) - matematyka dla wszystkich klas 1-2 (dwie godziny lekcyjne)
8 maja (piątek) - sprawdziany dyrektorskie w klasach 1 i 2 (dwie godziny lekcyjne)
– w klasach 2 zgodnie z rozszerzeniami:
2a – historia z WOS
2b – biologia z chemią
2c – fizyka
2d – biologia z chemią
2e – fizyka
- we wszystkich klasach pierwszych - pierwszy język obcy (bez rozumienia ze słuchu)
27 maja (środa) - wystawienie wszystkich ocen przewidywanych z zachowania i z przedmiotów
w klasach 1-2 do godz. 12.00
28 maja (czwartek) - Rada Pedagogiczna godz. 15.30, zebranie z rodzicami 17.30 (ostatnie
zebranie z rodzicami w roku szk. 2019/2020) i powiadomienie o wszystkich ocenach
przewidywanych w klasach 1-2
28 maja (czwartek) Jarmark Przedsiębiorczości w ramach innowacji społeczno-ekonomicznej
realizowanej w ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości w klasach 1 po gimnazjum przed
zebraniami z rodzicami oraz 29 maja (piątek) na długiej przerwie.
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CZERWIEC/ LIPIEC
1 czerwca (poniedziałek) – Dzień Dziecka (1-2 godziny przeznaczonych na wydarzenia różnego
typu w związku z Dniem Dziecka)
8-10 czerwca (poniedziałek- środa) - TYDZIEŃ WYCIECZKOWY dla klas organizujących
wyjazdy
11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało (dzień wolny)
12 czerwca (piątek) – dzień wolny dla uczniów
22 czerwca (poniedziałek) - ostateczne wystawienie ocen zachowania i z przedmiotów w klasach
1-2 do godz. 13.00
23 czerwca (wtorek) – klasyfikacja (przedstawienie wyników klasyfikacji przez wychowawców
poszczególnych klas według harmonogramu)
24 czerwca (środa) – egzaminy klasyfikacyjne (od rana) i rada plenarna godz. 11.00
(jeśli nie będzie egzaminów klasyfikacyjnych rada pedagogiczna o godz. 9.00)
24-25 czerwca (środa, czwartek) - dni wolne dla uczniów,
26 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego dla klas 1 i 2, godz. 10.00,
6 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 według harmonogramu KO i UMŁ
• Daty testów ogólnopolskich z języka francuskiego w klasach dwujęzycznych:
- próbna matura – 10 stycznia 2020 r. (piątek)
- DELF B2 (dla uczniów klasy 3a,b,c) – 7 marca 2020 (sobota)- część pisemna (do
potwierdzenia przez CIEP)
- test połówkowy w liceum (klasy drugie) – 24 marca 2020 (wtorek)
- DELF A2 lub B1 dla uczniów klasy wstępnej według terminarza C.I.E.P.
Zebrania dla rodziców:
12 września (czwartek) – Zebranie wychowawców z rodzicami: godz. 17.30
- wybór rad oddziałowych
- zapoznanie z kryteriami oceniania (PZO z poszczególnych przedmiotów w
wersji elektronicznej na pulpicie w bibliotece szkolnej, przesłane do
uczniów i rodziców przez Librus) oraz programem wychowawczoprofilaktycznym szkoły (ostateczna wersja na stronie internetowej szkoły),
sprawy organizacyjne,
- wychowawcy klas trzecich – zapoznanie z regulaminem matur (informacja
o deklaracjach maturalnych i harmonogramem matur 2020)
- zebranie Rady Rodziców - godz. 19.00, s. 22
18 grudnia (środa) – konsultacje dla rodziców w związku z przewidywanymi ocenami
niedostatecznymi na I semestr – godz. 17.30-18.30 (wszyscy nauczyciele obecni podczas
konsultacji)
9 stycznia (czwartek) – podsumowanie I semestru godz. 17.30-18.30 dla wszystkich klas
25 marca (środa) – zebranie dla rodziców wszystkich klas godz. 17.30 – klasy 1-2-3
(przewidywane oceny roczne dla uczniów klas trzecich)
22 kwietnia (środa) – ostatnie zebranie z rodzicami uczniów klas trzecich (do ustalenia przez
wychowawców) godz. 17.30
28 maja (czwartek) - ostatnie zebranie z rodzicami uczniów klas 1-2 w roku szk. 2019/2020 i
powiadomienie o rocznych ocenach przewidywanych w klasach 1-2
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Konsultacje dla rodziców:
24 października (czwartek) – konsultacje dla rodziców wszystkich klas w godz. 17.30-18.30 po
wcześniejszym umówieniu się przez Librus do dnia 23 października do godz. 12.00
21 listopada (czwartek)- konsultacje dla rodziców wszystkich klas w godz. 17.30-18.30 po
wcześniejszym umówieniu się przez Librus do dnia 20 listopada (środa) do godz. 12.00
17 grudnia (wtorek) – konsultacje dla rodziców w związku z przewidywanymi ocenami
niedostatecznymi na I semestr – godz. 17.30-18.30 (wszyscy nauczyciele obecni podczas
konsultacji).
7 lutego (czwartek) - konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas godz. 17.30-18.30
22 kwietnia (środa)- )- konsultacje dla rodziców wszystkich klas w godz. 17.30-18.30 po
wcześniejszym umówieniu się przez Librus do dnia 21 kwietnia (wtorek) do godz. 12.00

UWAGA!
- Na wniosek dyrektora, wychowawcy lub rodziców zaplanowane konsultacje mogą stać się
obowiązkowymi zebraniami dla danej klasy.
- Zebrania mogą być także zwoływane poza ustalonym terminarzem na wniosek dyrektora,
wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub rodziców uczniów danej klasy.
Informacja o terminie dodatkowego zebrania musi być podana do wiadomości rodziców co
najmniej na 3 dni przed zwołanym zebraniem.
Dni wolne dla uczniów:
31 października (czwartek) - dzień przed Świętem Wszystkich Świętych
28 lutego (piątek) – Atlas Arena – rekolekcje dla młodzieży (dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla młodzieży)
4, 5, 6 maja ( poniedziałek, wtorek, środa) - matury: język polski, matematyka, angielski
12 czerwca (piątek) – dzień po Bożym Ciele
24-25 czerwca (środa, czwartek) – dni przed zakończeniem roku szkolnego (nauczyciele w szkole
w godz. 9.00-16.00- dokumentacja za rok szkolny 2019/2020)
-----------------------------------------------------------------------------razem: 8 dni
Terminy zawodów okręgowych i centralnych olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym
2019/2020 na stronie MEN (UWAGA! czasami podczas naszych ferii zimowych)
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