
        ZMIANY W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  

miesiąc Klasy I-III Klasy IV-VIII 

 

 

Wrzesień 

1 września 2020 r. 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2020/2021 

 

28.09 - Zebrania z rodzicami. 

1 września 2020 r. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 

 

29.09 - Zebrania z rodzicami. 

 

 

 

Październik 

14 października - Dzień Edukacji  

Narodowej - uroczysta Rada 

Pedagogiczna.  

Zajęcia opiekuńcze 

 

Ślubowanie uczniów klas 

pierwszych: 

godz. 8.00 - klasa 1 a 

godz. 9.00 - klasa 1b 

godz. 10.00 - klasa 1c 

14 października - Dzień Edukacji 

Narodowej - uroczysta Rada 

Pedagogiczna. 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

 

Listopad 

Dzień pamięci - święto zmarłych  

 

Narodowe Święto Niepodległości  – 

„zaŚPIEWAJ  

I TY NIEPODLEGŁEJ” -  III edycja 

 

23.11.2020 r. klasy I-III  

godz. 17.00. Zebrania z rodzicami  

on-line 

Dzień pamięci - święto zmarłych  

 

Narodowe Święto Niepodległości  - 

„zaŚPIEWAJ  

I TY NIEPODLEGŁEJ” -  III edycja 

 

24.11.2020 r. klasy IV-VIII 

godz. 17.00. Zebrania z rodzicami  

on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 

7 grudnia 2020 r. - Dzień Patrona 

Szkoły, 

 

do 10 grudnia 2020 r. powiadamianie 

uczniów i ich rodziców o 

przewidywanych ocenach 

niedostatecznych, 

 

do 18 grudnia 2020 r. wystawienie 

przewidywanych ocen śródrocznych 

z poszczególnych przedmiotów, 

 

od 23 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 

2021 r. przerwa świąteczna, 

7 grudnia 2020 r. - Dzień Patrona 

Szkoły, 

 

do 10 grudnia 2020 r. powiadamianie 

uczniów i ich rodziców o 

przewidywanych ocenach 

niedostatecznych, 

 

do 18 grudnia 2020 r. wystawienie 

przewidywanych ocen śródrocznych  

z poszczególnych przedmiotów, 

 

od 23 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 

r. przerwa świąteczna, 

 

 

 

Styczeń 

od 4 do 17 stycznia 2021 r.  ferie 

zimowe, 

 

od 18 stycznia do 25 stycznia 2021 r. 

uczniowie mają czas na poprawienie 

ocen,   

 

26 stycznia 2021 r. Zebranie Rady 

Pedagogicznej - klasyfikacja 

śródroczna.  

Zakończenie pierwszego półrocza 

od 4 do 17 stycznia 2021 r.  ferie 

zimowe, 

od 18 stycznia do 25 stycznia 2021 r. 

uczniowie mają czas na poprawienie 

ocen,   

26 stycznia 2021 r. Zebranie Rady 

Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna. 

 

Zakończenie pierwszego półrocza  



Luty 1 luty 2021 r. godz. 17.00 zebranie  

z rodzicami uczniów klas I-III, 

 

2 luty 2021 r. godz. 17.00 zebranie  

z rodzicami uczniów klas IV-VIII, 

Marzec 11 marca  - Dzień Otwarty 

promujący szkołę. 

 

22 marca - Dzień otwarty dla 

rodziców. 

 

Śniadania wielkanocne  

 

 

 

23 marca - Dzień otwarty dla rodziców. 

 

 

Śniadania wielkanocne.  

Kwiecień 1.04 - 6.04 - Wiosenna przerwa 

świąteczna. 

1.04.- 6.04. - Wiosenna przerwa 

świąteczna. 

 

 

 

 

Maj 

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja. 

17 maja - Zebrania z rodzicami 

 

25.05 - 27.05. - egzamin po 8 klasie 

– zajęcia stacjonarne 

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja. 

18 maja - Zebrania z rodzicami 

  

Egzamin ósmoklasisty - język polski 

25.05.2021 godz. 9.00 

Egzamin ósmoklasisty - matematyka 
26.05.2021 godz. 9.00 

Egzamin ósmoklasisty - język obcy 

nowożytny  

27.05.2021 godz. 9.00 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 

4 czerwca - Dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych po Bożym Ciele. 

 

 

Do 18 czerwca - termin 

wystawiania  ocen rocznych. 

 

 

 

 

 

21 czerwca -  Zebranie Rady 

Pedagogicznej -  klasyfikacja roczna. 

 

 

25 czerwca - Zakończenie rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

26.06 -31.08.2021 - Ferie letnie 

4 czerwca - Dzień wolny od zajęć 

edukacyjnych po Bożym Ciele. 

 

 

Do 18 czerwca - termin 

wystawiania  ocen rocznych 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

ósmoklasisty i przekazania szkołom 

zaświadczeń - ogłosi dyrektor CKE. 

 

21 czerwca -  Zebranie Rady 

Pedagogicznej - klasyfikacja roczna. 

 

 

25 czerwca - Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

26.06 -31.08. 2021 - Ferie letnie 

 

Konsultacje i zebrania rozpoczynają się o godzinie 17 - tej i mogą się odbywać w formie 

stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i rekomendacji 

przekazywanych przez MEN i GIS. 

Podczas zebrań i konsultacji obecni są wszyscy nauczyciele 


