Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
ZSP w Ciasnej Szkoła Podstawowa
TERMINY OGÓLNE USTALONE PRZEZ MEN
(kolorem czerwonym zaznaczono zmiany wynikające rozporządzenia MEN
z 27 listopada 2020 r. odnośnie nowego terminu ferii zimowych)

Lp.

Data

Organizacja roku szkolnego

1.

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

23.12 – 31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.- 14.02.2021r.
04.01. – 17.01. 2021 r.

Ferie zimowe

3.

19.01.2021r.
18.01.2021 r

Zakończenie I półrocza

4.

20.01.2021r.
19.01.2021r.

Rozpoczęcie II półrocza

5.

01.04. – 06.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

10.

25.05.2021r

Egzamin ośmioklasisty: język polski (120 min)

11.

26.05.2021r

Egzamin ośmioklasisty: matematyka (100 min)

12.

27.05.2021r

Egzamin ośmioklasisty: język obcy nowożytny (90 min)

13.

25.06.2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.

26.06-31.08.2021r.

Ferie letnie

Lp.

Data

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2020 / 2021

1.

02.11.2020

2.

25.05.-27.05.2021

3.

04. 06. 2021
(termin do ustalenia i
wcześniejszego podania do
wiadomości)

Lp.
1.

Data
Listopad/grudzień 2020

Zaduszki
Egzamin ósmoklasisty
Piątek po święcie Bożego Ciała.
Dodatkowe dni zaplanowane na inne działania szkolne bądź
środowiskowe.

Ważne terminy przewidywanych analiz osiągnięć
edukacyjnych uczniów
Egzaminy próbne dla uczniów klasy ósmej: Diagnoza przed
egzaminem” /Nowa Era/ GWO

TERMINY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM UCZNIÓW
Z PRZEDMIOTÓW EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIEM
(kolorem czerwonym zaznaczono zmiany wynikające rozporządzenia MEN
z 27 listopada 2020 r. odnośnie nowego terminu ferii zimowych)
Lp

Data

Terminy dotyczące oceniania
I Półrocze

18.12.2020r.
Do 07.12.2020r.

Termin poinformowania rodziców o prognozowanej śródrocznej ocenie
niedostatecznej z przedmiotu oraz śródrocznej ocenie nagannej
zachowania.

2.

do 21.12.2020r.
do 14.12.2020r.

Termin wystawienia propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych przez
nauczycieli przedmiotu oraz propozycji śródrocznej oceny zachowania przez
wychowawcę.

3.

04.01.2021r.
do 14.12.2020r.

4.

12.01.2021r.
do 21.12.2020r.

5.

do 15.01.2021r.
do 21.12.2020r.

6.

19.01.2021r.
18.01.2021r.

1.

Termin poinformowania rodziców o propozycji śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z przedmiotu oraz śródrocznej ocenie zachowania.
Termin wystawienia śródrocznych ocen niedostatecznych z przedmiotu i
śródrocznej nagannej oceny zachowania.
Termin wystawienia pozostałych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i
poinformowania uczniów.

Klasyfikacja śródroczna uczniów
II Półrocze

1.

2.

do 21.05.2021r.

do 04.06.2020r.

Termin poinformowania rodziców o prognozowanej rocznej ocenie
niedostatecznej oraz rocznej ocenie nagannej zachowani.
Termin wystawienia propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych przez
nauczycieli przedmiotu oraz propozycji rocznej oceny zachowania przez
wychowawcę.

3.

07.05.2021r.

Termin poinformowania rodziców o propozycji rocznych ocen
klasyfikacyjnych z przedmiotu oraz rocznej ocenie zachowania.

4.

14.06.2021r.

Termin wystawienia rocznych ocen niedostatecznych z przedmiotu i rocznej
nagannej oceny zachowania.

5.

15 -18. 06.2021r.

6.

do 16.06.2021r.

7.

21.06.2021r.

Egzaminy sprawdzające.
Termin wystawienia pozostałych rocznych ocen klasyfikacyjnych.
Klasyfikacja roczna uczniów.

