
Komunikat 

Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie 

z dnia 27.04.2020 r. 

w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 

 W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21 kwietnia 2020 r. dotyczącego zmian 

w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną 

i zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych 

informuję, że odwołane w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 

pierwszych i drugich, przewidziane wcześniej na 4, 5 i 6 maja 2020 r., zostają przeniesione 

na dni 8, 9 i 10 czerwca 2020 r.  

 W dniach 8, 9, 10 czerwca 2020 r., zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.,  odbędą się egzaminy maturalne, w części 

pisemnej: 

- 8 czerwca 2020 r.: godz. 9
00

 – j. polski (PP), godz. 14
00

 – j. polski (PR) 

- 9 czerwca 2020 r.: godz. 9
00

 – matematyka (PP) 

- 10 czerwca 2020 r.: godz. 9
00

 – j. angielski (PP), godz. 14
00

 – j. angielski (PR) 

 Jednocześnie przypominam, że dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

  

  

        Teresa Wesołowska 
     Dyrektor CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kuronia w Warszawie 

 

Podstawa prawna: 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) 
 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające  rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 657)  
 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające  rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 742) 
  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.   

 


