
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe: 1 – 14 luty 2021 

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r. 

Egzamin ósmoklasisty: 25, 26 i 27 maja 2021 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r. 

Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. 

CZAS TRWANIA ROKU SZKOLNEGO: 01.09.2020 r. – 25.06.2021 r. (37,6 tyg.) 

I SEMESTR: 1.09.2020 r. – 24.01.2021 r. (18,8 tyg.) 

II SEMESTR: 25.01.2021 r. – 25.06.2021 r. (18,8 tyg.) 

 

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE RP 

21 stycznia 2021 r. (klasyfikacyjna) 

17 czerwca 2021 r. (klasyfikacyjna) 

czerwiec lub sierpień (podsumowująca) 

Zebrania Rady Pedagogicznej 

8.09.2020 r. 

Według potrzeb 

 

Wystawienie ocen semestralnych 

I semestr 

Do 21 grudnia 2020 r. – informacja o ocenach niedostatecznych/ nieklasyfikowaniu 

(zagrożenia) 

Do 13 stycznia 2021 r. – wystawienie ocen (oddanie arkuszy zbiorczych do 15.012021 r.) 

 

II semestr 

Do 17 maja 2021 r. – informacja o ocenach niedostatecznych/ nieklasyfikowaniu (zagrożenia) 

Do 2 czerwca 2021 r. – informacja o ocenach proponowanych 

Do 9 czerwca 2021 r. – wystawnie ocen (oddanie arkuszy zbiorczych do 11.06.2021 r.) 

 



TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI: 

9 i 10 września 2020 r. -zebrania rodziców  

27 października 2020 r. – konsultacje dla rodziców 

16 i 17 grudnia 2020 r. – zebrania rodziców 

25 i 26 stycznia 2021 r.- zebrania rodziców 

24 marca 2021 r. – konsultacje dla rodziców 

12 i 13 maja 2021 r. – zebrania z rodzicami 

 

Termin rekolekcji wielkopostnych: 

Dyżur dyrektora i wicedyrektorów: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od 15:00 do 

16:00 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

25 maja 2021 r., godz. 9:00, egzamin ósmoklasisty - język polski (wtorek) 

26 maja 2021 r., godz. 9:00, egzamin ósmoklasisty - matematyka (środa) 

 

27 maja 2021 r., godz. 9:00 egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny (czwartek) 

 

2 listopada 2020 r. (poniedziałek) 

4 maja 2021 (wtorek) 

5 maja 2021 (środa) 

4 czerwca 2021 r. (piątek) 

18 czerwca 2021 r. (piątek) festyn z okazji Święta Szkoły 

 

Dni wolne od szkoły: 

11 listopada 2020 r. (środa) Narodowe Święto Niepodległości 

1 stycznia 2021 r. (piątek) Nowy Rok 

6 stycznia 2021 r. (środa) Święto Trzech Króli 

3 maja 2021 r. (Uchwalenie Konstytucji RP) 

3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało) 

 

 


