
 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

1 1.09.2020 r. godz. 900 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2 04. – 11.09.2020 r. godz. 1600 spotkanie z rodzicami klas pierwszych wychowawców i dyrekcji 

3 14.09.2020 r. godz. 1530 posiedzenie Rady Pedagogicznej 

4 21.09.2020 r. godz. 1700 zebranie dyrekcji z Radą Rodziców 

5 25.09.2020 r. godz. 1600 spotkanie z rodzicami klas maturalnych wychowawców i dyrekcji 

6 20.11.2020 r. 
godz. 1600 zebranie śródokresowe z rodzicami (wszystkie klasy) 

godz. 1700 zebranie dyrekcji z Radą Rodziców 

7 16.12.2020 r. godz. 1500 klasyfikacja semestralna klas maturalnych 

8 17.12.2020 r. godz. 1530 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych 

9 18.12.2020 r. godz. 1600 zebranie z rodzicami klas maturalnych 

10 18.01.2021 r. godz. 1500 klasyfikacja semestralna klas I - III 

11 19.01.2021 r. godz. 1530 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III  

12 22.01.2021 r. 
godz. 1600 zebranie okresowe z rodzicami klas I – III 

godz. 1700 zebranie dyrekcji z Radą Rodziców 

13 16.04.2021 r. 
godz. 1600 zebranie śródokresowe z rodzicami klas I – III 

godz. 1700 zebranie dyrekcji z Radą Rodziców 

14 23.04.2021 r. godz. 1500 klasyfikacja roczna klas maturalnych  

15 26.04.2021 r. godz. 1530 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych 

16 30.04.2021 r. godz. 1300 
zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych 

(sala gimnastyczna) 

17 18.06.2021 r. godz. 1500 klasyfikacja roczna klas I – III 

18 21.06.2021 r. godz. 1530 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – III 

19 25.06.2021 r. godz.   900 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSEiI 

FERIE I DNI WOLNE 

20 14.10.2020 r.  Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych  

21 23 - 31.12.2020 r.  zimowa przerwa świąteczna 

22 12.01.2021 r.  
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (część pisemna egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) 

23 25.01. - 7.02.2021 r.  ferie zimowe 

24 1 – 6.04.2021 r.  wiosenna przerwa świąteczna 

25 4.05.2021 r.   
dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                                            

(część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego) 

26 5.05.2021 r.   
dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                                        

(część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki) 

27 6.05.2021 r.   
dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                                          

(część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego) 

28 7.05.2021 r.   
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Rada Pedagogiczna szkoleniowa 

lub samokształcenie) 

29 3.06.2021 r.   dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało) 

30 4.06.2021 r.  
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Rada Pedagogiczna szkoleniowa 

lub samokształcenie) 

31 22.06.2021 r.   
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (część pisemna egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) 

32 26.06. - 31.08.2021 r.  ferie letnie 
* Rada Pedagogiczna nadzwyczajna – ogłoszenie przynajmniej jeden tydzień przed posiedzeniem 
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