
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

Uwaga : Organizacja roku szkolnego może ulec zmianie z powodów organizacyjnych i sytuacji epidemicznej COVID-19

01.09 (wtorek) Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

03.09 (czwartek) Zebrania wychowawców klas pierwszych z rodzicami

10.09 (czwartek) Rada Pedagogiczna

17.09 (czwartek) Zebrania z rodzicami (klasy drugie, trzecie, czwarte) 

Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych (opcjonalnie)

15.10 (czwartek) Dzień otwarty, informacja o ocenach
19.11 (czwartek) Wywiadówka

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 
   listopad/grudzień Próbny egzamin maturalny – j. polski, j. obcy, matematyka

   listopad/grudzień Próbny egzamin zawodowy

Wystawienie przewidywanych (półrocznych) ocen

Dzień otwarty, informacja o ocenach
23.12 - 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
04.01 - 17.01 Ferie zimowe
10.01 Koniec I półrocza

21.01 (czwartek) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

28.01 (czwartek) Plenarna Rada Pedagogiczna (podsumowanie I półrocza)

Wywiadówka, informacja o ocenach półrocznych

18.03 (czwartek) Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 

Wywiadówka - klasy maturalne (inf. o ocenach) / Dzień Otwarty-pozostałe klasy

01.04 - 06.04 Wiosenna przerwa świąteczna

15.04 (czwartek)
Wywiadówka - wszystkie klasy, klasy maturalne - informacja o "zagrożeniach"(ndst, 

nkl)
19.04 (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych końcoworocznych ocen w klasach maturalnych

26.04 (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

30.04 (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas maturalnych

26.04-21.05 Praktyki 4 tygodniowe klas drugich i trzecich technikum 

04.05-20.05 Egzamin maturalny /część ustna i pisemna/

02.06 (środa) Informacja o "zagrożeniach"(ndst, nkl)

10.06 (czwartek) Informacja o przewidywanych (końcoworocznych) ocenach  
Wywiadówka

17.06 (czwartek) Konferencja klasyfikacyjna

25.06 (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.07 (czwartek) Plenarna Rada Pedagogiczna

26.08 (czwartek) Plenarna Rada Pedagogiczna

Dni wolne ustawowo:
11.11 (środa) -  Narodowe Święto Niepodległości
01.01 (piątek) - Nowy Rok
06.01 (środa) - Święto Trzech Króli
03.05 (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
03.06 (czwartek) - Boże Ciało

Dni wolne dla uczniów od zajęć edukacyjnych:

04.05 (wtorek) - matura pisemna z jęz. polskiego  
05.05 (środa)   - matura pisemna z matematyki  
06.05 (czwartek)   - matura pisemna z j. angielskiego  
04.06 (piątek) - po Święcie Bożego Ciała
22.06 (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część pisemna  

22.12 (wtorek)

Terminy zmieniowe (Rozporządzenie MEN z dn. 27 listopada 2020 r.)


