
 

TERMINARZ  

rok szkolny 2020/2021 
 

 

Data Wydarzenie  

Sierpień 2020 
28.08. 

(piątek) 
Narada – wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

31.08. 

(poniedziałek) 
Narada inaugurująca nowy rok szkolny  

Wrzesień 2020 

04.09. 

(piątek) 
Narodowe Czytanie – obchody szkolne 

10.09   

(czwartek) 
Zebrania wszystkich klas  

14.09. 

(poniedziałek) 
Narada – omówienie zasad i form nadzoru pedagogicznego 

17.09   

(czwartek) 
Spotkanie Rady Rodziców 

Październik 2020 
14.10 (środa) Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

 Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych 

Listopad 2020 
19.11 Narada szkoleniowa – nauczanie zdalne 

Grudzień 2020 
17.12 Narada - ewaluacja matur 

22.12 (wtorek) 
Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów zagrożonych oceną 

niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem przez kadrę pedagogiczną szkoły 

22. 12(wtorek) Wigilie klasowe - online 

23.12 – 

31.12.2020 
Zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń 2021 
04.01 – 17.01 Ferie zimowe 

21-29.01 Próbna matura z Nowa Erą 

22.01  
Ostateczny termin wystawienia ocen prognozowanych za I okres w roku szkolnym 

2020/2021 ze wszystkich przedmiotów. 

29.01 
Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres w roku szkolnym 2020/2021 ze 

wszystkich przedmiotów. 

Luty 2021 
02.02 (wtorek) Zebranie z rodzicami wszystkich klas – podsumowanie klasyfikacji za I okres 

04.02 

(czwartek) 

Narada klasyfikacyjna – podsumowanie półrocza, wnioski do dalszej pracy, 

zatwierdzenie dostosowań maturalnych 

Marzec 2021 
18.03.2021 Rada pedagogiczna szkoleniowa  

31.03.2021 
Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów zagrożonych oceną 

niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem przez kadrę pedagogiczną szkoły 



 

Kwiecień 2021 
01.04.2021 – 

06.04.2021 
Wiosenna przerwa świąteczna 

13.04.2021 
Ostateczny termin wystawienia ocen prognozowanych za I okres w roku szkolnym 

2020/2021 ze wszystkich przedmiotów. 

15.04.2021 

Zebranie z rodzicami – podsumowanie klasyfikacji w klasach III, ostateczny 

termin wystawienia ocen niedostatecznych za II okres w roku szkolnym 2020/2021 

w klasach III 

19.04.2021 
ostateczny termin wystawienia ocen za II okres w roku szkolnym 2020/2021 ze 

wszystkich przedmiotów w klasach III 

22.04.2021 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas III, szkolenie z procedur przeprowadzenie 

egzaminu maturalnego 

30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego w klasach III 

 

Maj 2021 
04.05.2021 Egzamin maturalny 

05.05.2021 Egzamin maturalny 

06.05.2021 Egzamin maturalny 

07.05.2021 Egzamin maturalny 

27.05 Narada - podsumowanie ewaluacji 

 

Czerwiec 2021 

02.06.2021 
Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów zagrożonych oceną 

niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem przez kadrę pedagogiczną szkoły 

08.06.2021 
Ostateczny termin wystawienia ocen prognozowanych za I okres w roku szkolnym 

2020/2021 ze wszystkich przedmiotów. 

10.06.2021 

Zebranie z rodzicami – podsumowanie klasyfikacji końcowej, ostateczny termin 

wystawienia ocen niedostatecznych za II okres w roku szkolnym 2020/2021 w 

klasach I - II 

10.06.2021 Dzień Patrona  

18.06.2021 
Ostateczny termin wystawienia ocen za II okres w roku szkolnym 2020/2021 ze 

wszystkich przedmiotów w klasach I - II 

22.06.2021 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – II 

25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego w klasach I – II 

28.06.2021 Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021 

Terminarz będzie uzupełniany na bieżąco w ciągu roku szkolnego 2020/2021. 

 

 Terminarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 

 14.10.2020 r. Dzień Edukacji Narodowej  

 01.11.2020 r. Wszystkich Świętych 

 02.11.2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 11.11.2020 r.  Święto odzyskania Niepodległości 

 23.12 – 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna 

 01 – 06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna  

 04.05.2021 r. Egzamin maturalny 

 05.05.2021 r. Egzamin maturalny 

 06.05.2021 r. Egzamin maturalny 

 07.05.2021 r. Egzamin maturalny 



 

 10.06.2021 r. Dzień Patrona 

 04.06.2021 r. Piątek po Bożym Ciele - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

 

 

 

 

 


