
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I semestr 1 września- 5 lutego
II semestr 8 lutego – 25 czerwca
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Ferie zimowe 18-31 stycznia
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia
Egzamin ósmoklasisty 25,26,27 maja

Dni wolne od zajęć lekcyjnych
-     DEN na podst. art.74 KN- dzień wolny od zaj. lekcyjnych
-     Narodowe Święto Niepodległości
-    Święto Trzech Króli
-    Święto Konstytucji 3-Maja

Dni wolne decyzją dyrektora:
-    Wszystkich Świętych  „plus”- 2 listopada (pon.)
- Zimowa przerwa „plus”  4-5 stycznia (pon., wt.)
-    Święto Szkoły -1 lutego (pon.)- dzień wolny od zaj. lekcyjnych
-    Egzamin ósmoklasisty - 25,26,27 maja 
-    Boże Ciało (piątek po) 4 czerwca

14 października (środa)
11 listopada (środa)
6 stycznia (środa)
3 maja (pon.)

Terminy składania podań o egzaminy klasyfikacyjne  17 czerwca

Ważne terminy:
Treść I semestr II semestr
Pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanej 
ocenie ndst. z  przedmiotu i ndp lub nagannej  
zachowania

18 grudnia 14 maja

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych 
ocenach z przedmiotów i zachowania ( wpis do dziennika
elektronicznego)

8 stycznia 2 czerwca

Wystawienie ocen półrocznych/rocznych- ostateczne do 3 lutego do 16 czerwca

Śródokresowa analiza postępów i osiągnięć – 
raportowanie zdalne przez  e-mail

do 6 listopada do 15 kwietnia

Raporty i sprawozdania z wykonanych zadań oraz pracy 
zespołów

do 15stycznia, do 23 czerwca

Rekolekcje Wielkopostne: termin do uzgodnienia
Piknik promujący szkołę: do uzgodnienia

Rady pedagogiczne: Kalendarz spotkań z rodzicami:
27.08 (czw.)- organizacja roku szkolnego  3,8,10 IX- zebranie(organizacja roku, 

dokumenty)
14.09 (pn.)- plan nadzoru  20,22 X- godzina otwarta (+deklaracje kl.8-

egz.)
X/XI- dostosowanie warunków egzaminu   17,19.XI- zebranie (analiza sytuacji dyd.-

wych.)
5.02(pt.)- klasyfikacja i podjęcie uchwały ws 
klasyfikacji

   15,17.XII- godzina otwarta (zagrożenia)

6.05 (czw.)- organizacja egz. ósmoklasisty    9,11 II- zebranie (podsumowanie półrocza)
18.06 (pt.)- klasyfikacja roczna i końcowa    16,18.III- godzina otwarta
21.06 (pn.)- uchwała w sprawie klasyfikacji 
rocznej i końcowej

 13,15 IV-zebranie (analiza sytuacji dyd.-
wych.  organizacja egzaminu kl.8)

25 VIII- podsumowanie roku szkolnego   11,13V- godzina otwarta (zagrożenia)
Rada szkoleniowa- termin do uzgodnienia  22,24VI- zebranie/godzina otwarta    



     (podsumowanie r. szkolnego)


