KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2020/2021
Zadanie
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych 2020/2021
Zebrania z rodzicami
Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od
zajęć dydaktycznych

Termin

Odpowiedzialny

1 wrzesień 2020

Dyrektor, wychowawcy

Wrzesień 2020

Dyrektor, wychowawcy

14 październik

Święto Niepodległości - dzień ustawowo
wolny od zajęć dydaktyczno –
11 listopad
wychowawczych.
Dyrektor, komisja egzaminacyjna
Próbny egzamin dla klasy ósmej
Grudzień 2020
Zebrania z rodzicami
15 grudzień 2020
Dyrektor, wychowawcy
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudzień 2020
Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć
1 styczeń 2021
dydaktyczno – wychowawczych.
Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny
6 styczeń 2021
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Konferencja klasyfikacyjna
22 styczeń 2021
Rada Pedagogiczna
Koniec I półrocza
22 styczeń 2021
Dyrektor, wychowawcy
Zebrania z rodzicami
26 styczeń 2021
1 - 12 luty 2021
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
1 - 6 kwiecień 2021
Dyrektor, komisja egzaminacyjna
Próbny egzamin dla klasy ósmej
Kwiecień 2021
Święto Konstytucji 3 Maj – dzień ustawowo
3 maj 2021
wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych
Egzamin ósmoklasisty
25 - 27 maj 2021
Zebrania z rodzicami
25 maj 2021
Dyrektor, wychowawcy
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć
3 czerwiec 2021
dydaktyczno – wychowawczych.
Konferencja klasyfikacyjna
21 czerwiec 2021
Rada Pedagogiczna
Zakończenie zajęć dydaktyczno 25 czerwiec 2021
Dyrektor, wychowawcy
wychowawczych
Ferie letnie
26 czerwiec - 31 sierpień
Dodatkowe dni wolne
2 listopada 2020 r. - poniedziałek
4,5 styczeń 2021 r. - poniedziałek, wtorek
4 czerwiec 2021 r. piątek
I półrocze trwa od 1.09.2020 r.- 22.01.2021 r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 22.01.2021 r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i naganną oceną
z zachowania do 18.12.2020 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych - 19.01.2021 r.
II półrocze trwa od 25.01.2021 r. do 25.06.2021 r.
Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze - 21.06.2021 r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną
z zachowania - do 21.05.2021 r.
Informowanie rodziców o ustalonych ocenach rocznych do 10.06.2021 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych - 16.06.2021 r.

