Organizacja roku szkolnego 2020/2021
Informacje ogólne
Lp.

Data

Wydarzenie

1.

02.09.2020 - 31.12.2020 r. Semestr I: technikum, szkoła zasadnicza

2.

02.09.2020 - 11.01.2020 r. Semestr I: szkoła dla dorosłych

3.

01.01.2021 - 23.04.2021r.

Semestr II: technikum – klasy kończące

4.

01.01.2021 - 25.06.2021r.

Semestr II: technikum, szkoła zasadnicza

5.

17.01.2020 - 25.04.2021 r.

Semestr II: szkoła dla dorosłych – semestry
kończące

6.

23.12.2020 - 31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

7.

15.02.2021 - 28.02.2021 r. Ferie zimowe

8.

01.04.2021 r. - 06.04.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

9.

10.

TPS

BSIS / ZSZ

02.09.2020

02.09.2020

04.09.2020

04.09.2020

02.11.2020

02.11.2020

04.05.2021 – egz. maturalny

------------

05.05.2021 – egz. maturalny

------------

06.05.2021 – egz. maturalny

------------

11.01.2021 - egz. zawodowy

1.01.2021 - egz. zawodowy

12.01.2021- egz. zawodowy

------------

Czerwiec 2021

Czerwiec 2021

Czerwiec 2021

Czerwiec 2021

Egzaminy poprawkowe - ostatni tydzień ferii letnich – szkoła dzienna.

Egzaminy poprawkowe dla słuchaczy szkoły zaocznej:
11. po zakończeniu semestru jesiennego – nie później niż do końca lutego
po zakończeniu semestru wiosennego – ostatni tydzień ferii letnich
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Kalendarium roku szkolnego 2020/2021
Lp
.
1.
2.
3.
4.

WYDARZENIE

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkania Wychowawców klas z młodzieżą
Szkolenia BHP
Szkolny rajd
Konferencje Rady Pedagogicznej
Konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacja
za I semestr
5. Konferencja Rady Pedagogicznej – klasyfikacja
klas i semestrów programowo najwyższych
TPS
Konferencja Rady Pedagogicznej
– klasyfikacja roczna
Wywiadówki, spotkania z rodzicami

DATA
01.09.2020 r.( wtorek)
02.09.2020 r.( środa)
03.09.2020 r. (czwartek )
04.09.2020 r. ( piątek )
21.12.2020 r.
(poniedziałek)
26.04.2021 r.
(poniedziałek)
21.06.2021 r.
(poniedziałek)

07.09.2020
(poniedziałek)
Wywiadówki śródsemestralne (powiadomienie 16.11.2020
o zagrożeniach)
(poniedziałek)
6.
11.01.2020
Wywiadówki po klasyfikacji półrocznej
(poniedziałek)
Wywiadówki przed zakończeniem nauki klas
22.03.2021
programowo najwyższych TPS
(poniedziałek)
17.05.2021
Wywiadówki przed klasyfikacją roczną
(poniedziałek)
Organizacja pracy
Termin złożenia deklaracji pisemnych o
30.09.2020 r. (środa)
zdawanych przedmiotach na egzaminie
maturalnym
Termin wystawienia ocen za I semestr –
18.12.2020 r. (piątek)
złożenie podań o egzamin klasyfikacyjny
7.
Wystawienie ocen końcowych klas
23.04.2021 r. (piątek)
programowo najwyższych TPS
Złożenie podań o egzamin poprawkowy klas
26. 04.2021 r. (środa)
programowo najwyższych
27.04. i 22.04.2021 r.
Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające dla
klas programowo najwyższych TPS
(środa, czwartek)
Zebranie informacyjne

r.
r.
r.
r.
r.
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8.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły klas /
semestrów klas programowo najwyższych TPS,
LO
Wystawienie wszystkich ocen rocznych
Termin składania podań o egzaminy
klasyfikacyjne i poprawkowe, sprawdzające
Ferie, przerwa wakacyjna
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Ferie letnie

Pozostałe terminy
Rekolekcje Wielkopostne
Zakończenie I semestru
9.
Egzaminy klasyfikacyjne
godz. 9.00 Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2020/2021

30.04.2021 r. (piątek)
18.06.2021 r.(środa)
21.06.2021 r. (środa)

23.12.2020- 31.12.2020 r.
15.02.2021 - 28.02.2021 r
01.04.2021 r. 06.04.2021 r.
28.06.2021 r. –
31.08.2021 r.
5-6.11.2020r.
31.12.2020 r.
22.06.2021 r. (wtorek)
25.06.2021 r. (piątek)
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