Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej
1)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01 IX 2020 r. – godz. 10.00

2)

Przerwy świąteczne:
•

11 XI 2020 r. Dzień Odrodzenia Państwa Polskiego (środa)

•

23 XII 2020 r. – 31 XII 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna (środa - czwartek)

•

01 I 2021 r. – Nowy Rok (piątek)

•

06 I 2021 r. – Święto Trzech Króli (środa)

•

01 IV 2021 r. – 06 IV 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna (czwartek - wtorek)

•

03 V 2021 r. – Święto Konstytucji 3 -Maja (poniedziałek)

•

03 VI 2021 r. – Boże Ciało (czwartek)

3)

Ferie zimowe - 01 II 2021 r. – 14 II 2021 r. (woj. śląskie)

4)

Inne, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
•

02 XI 2020 r. (poniedziałek) po Dniu Wszystkich Świętych

•

08, 09, 12, 13 IV 2021 r. ( czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek) egzamin dyplomowy w części praktycznej

•

04 V 2021 r. (wtorek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – obowiązkowy - godz. 09:00

•

05 V 2021 r. (środa) pisemny egzamin maturalny z matematyki – obowiązkowy – godz. 09:00

•

06 V 2021 r. (czwartek) pisemny egzamin maturalny z języka obcego (angielski) - obowiązkowy - godz. 09:00
pisemny egzamin maturalny z historii sztuki – część rozszerzona – godz. 14:00

•

07 V 2021 r. (piątek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - część rozszerzona – godz. 09:00

•

04 VI 2021 r. - po Bożym Ciele (piątek)

5) Konferencje Rady Pedagogicznej oraz zebrania rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
•

11 IX 2020 r. (piątek) – zebranie rodziców (klasy 1a5, 1b5, 1c5, 2a5, 2b5)

•

14 IX 2020 r. (poniedziałek) – zebranie rodziców (klasy 2c4, 2d4, 5 POSSP, 6 POSSP)

•

15 IX 2020 r. (wtorek) – zebranie rodziców (klasy 3c4, 3d4, 4c4, 4d4)

•

29 X 2020 r. (czwartek) – konferencja Rady Pedagogicznej dla wszystkich klas - śródokresowa godz. 15.10

•

30 X 2020 r. (piątek) – konsultacje dla rodziców wszystkich klas godz. 17:00-18:00

•

18 XII 2020 r. (piątek) – konferencja śródroczna Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych,
konferencja śródokresowa dla wszystkich pozostałych klas – godz. 15:00

•

18 XII 2020 r. (piątek) zebranie rodziców klas maturalnych
oraz konsultacje dla rodziców pozostałych klas - godz. 17:00-18:00

•

11 I 2021 r. (poniedziałek) - konferencja śródroczna Rady Pedagogicznej dla klas:
V POSSP oraz klas I – III PLSP godz. 15.10

•

15 I 2021 r. (piątek) – zebranie rodziców w/w klas - godz. 17:00

•

26 II 2021 r. (piątek) – konferencja Rady Pedagogicznej śródokresowa dla klas maturalnych - godz. 15.10

•

26 II 2020 r. (piątek) – konsultacje dla rodziców klas maturalnych - godz. 17:00 - 18:00

•

30 III 2021 r. ( wtorek) – konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacyjna dla klas maturalnych
oraz śródokresowa dla pozostałych klas – godz. 15.10

•

31 III 2021 r. (piątek) – zebranie rodziców klas maturalnych
oraz konsultacje dla rodziców pozostałych klas - godz. 17:00 -18:00

•

17 V 2021 r. (poniedziałek) - konferencja Rady Pedagogicznej,
propozycje ocen końcoworocznych, (w tym zagrożenia) - godz. 15.10

•

21 V 2021 r. (piątek) – konsultacje dla rodziców - godz. 17:00-18:00
(informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcoworocznych )

•

18 VI 2021 r. (piątek) Konferencja klasyfikacyjna roczna dla klas I-III PLSP i V POSSP - godz. 12.00

•

01 VII 2021 r. (czwartek) plenarna konferencja Rady Pedagogicznej - godz. 10:00

6) Przeglądy z przedmiotów artystyczno-zawodowych:

Przeglądy oceniające stan realizacji prac dyplomowych:
•

05-09 X 2020 r. (pon.-pt.) klasy VI POSSP, 4 cd4- zatwierdzenie tematów prac dyplomowych - godz. popołudn.

•

03-06 XI 2020 r. (pon.- pt.) klasy VI POSSP, 4cd4 – ocena stanu realizacji w zakresie 20% - godz. popołudn.

•

07-10 XII 2020 r. (pon.-pt.) klasy VI POSSP, 4cd4 – ocena stanu realizacji w zakresie 40% - godz. popołudn.

•

25-29 I 2021 r. (pon.-pt.) klasy VI POSSP, 4cd4 - ocena stanu realizacji w zakresie 60% - godz. popołudn.

•

01-05 III 2021 r. (pon.-pt.) klasy VI POSSP, 4cd4 - ocena stanu realizacji w zakresie 80% - godz. popołudn.

•

22-26 III 2021 r. ( pon.-pt.) klasy VI POSSP, 4cd4 - ocena stanu realizacji w zakresie 100% - godz. popołudn.

•

30 III 2021 r. (wtorek) komisyjne złożenie prac dyplomowych u nauczycieli prowadzących

Wewnętrzny egzamin z rysunku studyjnego postaci w klasach programowo najwyższych:
VI POSSP – 12 III 2021 r. (piątek) – rysunek egzaminacyjny w ramach zajęć – dr hab. K. Dadak
5 godz. zegarowych, od godz. 8.00
4c4 – 09 III 2021 r. (wtorek) - rysunek egzaminacyjny w ramach zajęć – dr hab. K. Dadak
5 godz. zegarowych, od godz. 8.00

4d4 – 10 III 2021 r. (środa) - rysunek egzaminacyjny w ramach zajęć – mgr M. Horeczy
5 godz. zegarowych, od godz. 8.00

Ocena wszystkich wykonanych rysunków – komisyjna:
Ocena wszystkich prac rysunkowych – 12 III 2021 r. (piątek) od godz.13.30

Wewnętrzny przegląd oraz ocena prac rysunkowych i malarskich klas programowo
najstarszych eksponowanych w galerii szkolnej na parterze, I i II piętrze od 22-26 III 2021 r.
7) Terminy obrony prac dyplomowych w części praktycznej i teoretycznej

Część praktyczna
•

08 IV 2021 r. (czwartek) - grupa tkaniny artystycznej 4cd4 - od godz. 08.00

•

09 IV 2021 r. ( piątek) – grupa projektowania graficznego 4cd4 – od godz. 08:00

•

12 IV 2021 r. ( poniedziałek) – grupa projektowania graficznego VI POSSP – od godz. 08:00,
a następnie grupa ceramiki artystycznej VI POSSP

•

13 IV 2021 r. ( wtorek) – grupa technik druku artystycznego – od godz. 08:00

Część teoretyczna
•

14 IV 2021 r. (środa) – tkanina artystyczna 4cd4 - od godz. 08.00

•

15 IV 2021 r. (czwartek) –projektowanie graficzne 4cd4 i VI POSSP - od godz. 08.00

•

16 IV 2021 r. (piątek) – ceramika artystyczna - od godz. 08.00,
a następnie grupa technik druku artystycznego

8) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klas maturalnych

29 IV 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00
9) Egzaminy zewnętrzne

Egzamin maturalny - obowiązkowa część pisemna egzaminu maturalnego:
•

04 V 2021 r. (wtorek ) język polski poziom podstawowy - godz. 9.00

•

05 V 2021 r. (środa) matematyka poziom podstawowy - godz. 9.00

•

06 V 2021 r. (czwartek) język angielski poziom podstawowy - godz. 9.00,
pisemny egzamin maturalny z historii sztuki poziom rozszerzony – godz. 14:00

•

07 V 2021 r. (piątek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony – godz. 9:00

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego zostanie ogłoszony przez Przewodniczącego SZE
w terminie późniejszym.
10) Przeglądy końcoworoczne z przedmiotów artystyczno-zawodowych

•

przewidywany termin: 31 V - 04 VI 2021 r. (od poniedziałku do piątku)

11) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 - 25 VI 2021 r. (piątek) o godz. 10.00
12) Ferie letnie od 26 VI 2021 r. do 31 VIII 2021 r.

