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Plan pracy XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami  

Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku  

w roku szkolnym 2022/2023 
Dzień Data Godzina Treść zadania 

1 2 3 4 

I półrocze 

CZW 01.09. 

 

 9.00 

 
− uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego spotkanie wychowawców z uczniami 

klas I - IV 

− ślubowanie klas pierwszych 

− omówienie zasad bhp z uczniami, planu wychowawczo-profilaktycznego 

omówienie Statutu 
ŚR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09 

 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami klas I 

spotkanie wychowawców z rodzicami klas II - IV 

− przedstawienie do zaopiniowania planu pracy wychowawczo- 

profilaktycznego 

− przedstawienie do zaopiniowania dni  wolnych z tyt. Rozp. MEN  

z  5 października 2010 r. 

− zapoznanie rodziców klas I ze Statutem XX LO  

− omówienie koncepcji pracy szkoły 

− omówienie oceniania, klasyfikowania i promowania  

− omówienie zasad wystawiania ocen zachowania oraz zasad usprawiedliwiania 

uczniów                 

− omówienie zasad bezpieczeństwa  

− omówienie zasad pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów  

i rodzin  

− deklaracje w klasach I dot. przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” 

 i religii lub etyki,  

− dokonanie wyboru w głosowaniu tajnym jednego przedstawiciela rodziców  

w oddziale do Rady Rodziców 

− przedstawienie sprawozdania (raportu) z ewaluacji wewnętrznej  

− deklaracje rodziców na Radę Rodziców 

PT 30.09 13.00 

11.45 

18.00 

19.00   

Uroczyste obchody XXX-lecia szkoły  

− Msza w Parafii pod  wezwaniem Bożego Ciała na Morenie 

− przedstawienie z udziałem absolwentów w sali teatralnej 

− spotkanie absolwentów i nauczycieli – inforacja fb 
PT 30.09 14.00 − ostateczny termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej 

CZW 13.10 11.55 − program z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
PT 14.10  − Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wolny od zajęć dydaktycznych 

PN 31.10  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) 
WT 01.11  Wszystkich Świętych – dzień wolny 
ŚR 

 

 

09.11 15,00 

 
- propozycje ocen na I półrocze 

- zawiadomienie rodziców poprzez GPE o planowanych ocenach 

niedostatecznych dla uczniów 

CZW 10.11  - obchody Święta Odzyskania Niepodległości 
PT 11.11  Dzień Odzyskania Niepodległości –wolny od pracy 

PN 

 

19.12 15.00 - ostateczny termin ustalenia ocen za I półrocze i podanie ich do wiadomości 

uczniom klas I - IV  

CZW 

 

22.12 08.00 

11.00 
jasełka, kolędy, spotkanie wigilijne  

 

23 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. - przerwa świąteczna 
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II półrocze 
1 2 3 4 

PT 06.01  dzień wolny od pracy  

   studniówka  

WT 07.02 15.00 - ostateczny wybór przedmiotów maturalnych 

WT 14.03  dzień liczby π 

PT 17.03    dzień Patrona Liceum 

PN 20.03 15.00 zawiadomienie uczniów klas III o planowanych ocenach  

WT 

 

21.03 16.30 spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami: 

- ocena wyników nauczania uczniów klas I - IV 

- zawiadomienie rodziców o planowanych ocenach dla uczniów klas III  

CZW 30.03 14.00 - 

18.00 

dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców/prawnych -  dzień promocji 

Liceum 

CZW 

-WT 

06.04- 

11.04 

 wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 

ŚR 

 

12.04 

 

 dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

CZW 13.04  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

ŚR 14.04  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

PN 24.04 15.00 ostateczny termin ustalenia ocen dla uczniów klas III i podanie ich do 

wiadomości  w klasach 

PT 28.04 13.00 zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie absolwentów 

PN 01.05  1 maja - dzień wolny 

WT 02.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

ŚR 03.05  3 maja - dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

CZW 04.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

PT 05.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

PN 08.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

WT 09.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

PT 19.05 15.00 - zawiadomienie uczniów klas I-III o planowanych ocenach rocznych  

- zawiadomienie rodziców poprzez GPE o planowanych ocenach 

niedostatecznych dla uczniów klas I - III 

CZW 08.06  Boże Ciało – dzień wolny od pracy 

PT 

 

09.06  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) 

PN 19.06 15.00 ostateczny termin ustalenia ocen dla uczniów klas I - IV i ogłoszenie ich  

w klasach 

ŚR 

CZW   

 

 

21.06 - 

22.06  

 

 

 

 

 

- dni sportu i zabawy w XX LO - turniej klas 

- złożenie wypełnionych świadectw promocyjnych, dyplomów i nagród 

- przygotowani wniosków o przyznanie nagród zewnętrznych dla uczniów 

- uzupełnienie dokumentacji szkolnej 

PT 23.06.   9.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego  

PN –

ŚR 

28.08 - 

30.08 

 egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

 


