
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Data Wydarzenie 
1.09.2020 r. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 

22.09.2020 r. Zebrania z rodzicami - według harmonogramu 

14.10.2020 r. Dzień Edukacji Narodowej - lekcje zawieszone od godz. 12.30 

28.10.2020 r. Pasowanie na pierwszoklasistę /w klasach/ do południa 

1.11.2020 r. Wszystkich Świętych 

2.11.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica po wcześniejszym zgłoszeniu 

9.11.2020 r. Pasowanie na czytelnika /w klasach/ do południa 

10.11.2020 r. Uroczystość Święta Niepodległości - w klasach 

11.11.2020 r. Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć | szkoła zamknięta 

24.11.2020 r. Zebrania z rodzicami 

4.12.2020 r. Mikołajki, zapalenie choinki 

15.12.2020 r. Konsultacje z rodzicami - informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną  

22.12.2020 r. Wigilie klasowe, ostatni dzień zajęć przed przerwą świąteczną 

23.12.20 - 1.01.21 r. Przerwa świąteczno-noworoczna 

4.01 i 5.01.2021 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych - świetlica po wcześniejszym zgłoszeniu 

6.01.2021 r. Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć | szkoła zamknięta 

19.01.2021 r.  
Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych 
- online  

20-21.01.2021 r. Dzień Babci i Dziadka - w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

26.01.2021 r. Rada klasyfikacyjna po I semestrze 

29.01.2021 r. Koniec I semestru 

Do 8.02.2021 r. Zaliczenie ewentualnych ocen niedostatecznych z I semestru 

9.02.2021 r. Rada analityczna 

15.02-26.02.2021 r. Ferie zimowe 

Marzec 2021 r. Rekolekcje Wielkopostne 

26.03.2021 r. Święto Patrona szkoły - Szarych Szeregów 

30.03.2021 r. Konsultacje z rodzicami, dla klas 8 szkolenie dla rodziców przed egzaminami 

Marzec/kwiecień 2021 r. Drzwi otwarte szkoły 

1.04-6.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

11.05.2021 r.  Zebrania z rodzicami 

18.05.2021 r. Zebrania z rodzicami - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i naganną  

25-27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty - dni wolne dla klas 1-7 

1.06.2021 r. Dzień Dziecka | Dzień Sportu 

3.06.2021 r. Boże Ciało - dzień wolny szkoła zamknięta 

4.06.2021 r. Dzień wolny - szkoła zamknięta 

10.06.2021 r. 
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych, poinformowanie rodziców o ocenach 

rocznych - online 

11.06.2021 r. Bal klas 8 - w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

17.06.2021 r. Rada klasyfikacyjna po II semestrze 

23-24.06.2021 r. Dni z wychowawcą 

24.06.2021 r. 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 8  

- w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

25.06.2021 r. 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego, rozdanie świadectw- według 

harmonogramu 

30.06.2021 r. Rada analityczna 

 


