
  

  
  

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/21  

Uaktualniony 10 grudnia 2020 r.  
  

Terminarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021  

  

Data  Rada pedagogiczna  

31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek, godz.  

9:00)  

Organizacja roku szkolnego 2020/2021  

Rada szkoleniowa – Zmiany w prawie oświatowym  

10 września 2020 r. (czwartek, godz. 15.00)   
Zatwierdzenie: planu pracy szkoły, planu nadzoru 

pedagogicznego, planu ewaluacji wewnętrznej  

14 października 2020 r. (środa, godz.12:00)   
Uroczysta rada pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej  

9 listopada 2020 r. (poniedziałek, godz.  

15:00)   

Śródsemestralna analiza wyników nauczania i 

wychowania, szkolenie Rady Pedagogicznej  

19 i 20 stycznia 2021 r. (wtorek, środa)  

  

Klasyfikacja śródroczna  

. do 11 grudnia- oceny przewidywane,  

. do 22 grudnia – oceny ostateczne  

21 stycznia 2021 r. (czwartek)  Zatwierdzenie ocen  

21 stycznia 2021 r. (czwartek)  
Podsumowanie pracy szkoły po I semestrze – rada 

pedagogiczna  

marzec  2021 r. (rekolekcje)  Rady szkoleniowe   

15 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 15:00)  Śródsemestralna analiza ocen  

Szkolenie maturalne Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego 

26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek, godz.  

15:00)  

Klasyfikacja w klasach III LO  

 do 12 kwietnia – oceny przewidywane  

 do 23 kwietnia – oceny ostateczne  

27 kwietnia 2021 r.  (wtorek, godz. 15:00)  

  

Rada szkoleniowa 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji w klasach III 

LO  

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek, godz.  

15:00)  

22 czerwca 2021 r. (wtorek, godz 13:30)  

Klasyfikacja roczna  

- do 7 czerwca – oceny przewidywane - 

do 18 czerwca  - oceny ostateczne   

24 czerwca 2021 r. (czwartek, godz. 8:15)  Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  

29 czerwca 2021 r. (wtorek, godz. 9:00)  Podsumowanie pracy szkoły  - rada pedagogiczna  

  
  

Terminarz spotkań z rodzicami  w roku szkolnym 2020/2021  
  

Dzień tygodnia – poniedziałek,  

godz. 18.00  
Spotkanie  

14 września 2020 r.  
Zebranie organizacyjne  

17:30 – spotkanie Rodziców uczniów klas I z p. Dyrektor  

19 października 2020 r.  Dzień otwarty   



16 listopada 2020 r.  Zebranie półsemestralne  

14 grudnia 2020 r.  Dzień otwarty (inf. o zagrożeniach ocenami ndst.)  

25 stycznia 2021 r.  Zebranie po I semestrze 18:00   

15 marca 2021 r.  Dzień otwarty  

19 kwietnia 2021 r.  Zebranie półsemestralne  

14 czerwca 2021 r.  Zebranie (przewidywane oceny roczne)  

  

  

  
  
  

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021   
  

Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2020 r.  

Zimowa przerwa świąteczna   23-31 grudnia 2020 r.  

Ferie zimowe  4-17 stycznia 2021 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna  1 -6 kwietnia 2021 r.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w klasach III   
30 kwietnia 2021 r.  

Egzamin maturalny  4 -20 maja 2021 r.  

Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych  

25 czerwca 2021 r. (piątek)  

  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych   

(propozycja)  

  

14 października 2020 r. 12 

listopada 2020r.  

13 listopada 2020 r.  

4 – 7, 19 maja 2021 r. (5 dni - egzaminy 

maturalne)  
4 czerwca 2021 r.  

  

Podstawa prawna zmian:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 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. 2020 poz. 

2111)  

  

  

Zmiany:  zmiana terminu rad z 4 i 5 stycznia na 19 i 20 stycznia; odwołanie rad z 7 stycznia; 21 stycznia 

podsumowanie pracy szkoły po I semestrze; zebranie po I semestrze 25 stycznia zamiast 11 stycznia; 

odwołanie dnia otwartego dla kandydatów 25 kwietnia; ferie zimowe 4-17 stycznia dla wszystkich, 

(wcześniej 18-31 stycznia); odwołanie Studniówki; odwołanie Balu Staszica, wykreślenie z dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych 4 i 5 stycznia, dodatkowy dzień wolny 19 maja 2021 r.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


