
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Lp. Termin Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne 

1.  

1 września  

wg 

harmonogramu 

Uroczystość inauguracji nowego roku 

szkolnego. 

dyrektor szkoły 

Spotkania wychowawców klas  z 

uczniami. 

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania 

szkoły  

w okresie pandemii i  regulaminami 

szkolnymi oraz zasadami BHP 

z-ca dyrektora, 

wychowawcy 

2.  
7 -10 września 

wg odrębnego 

harmonogramu 

Zebrania z rodzicami M.Zaradzka-Cisek  

z-ca dyrektora, 

wychowawcy 

3.  do 11 września  Integracja klas pierwszych  
wychowawcy klas I  

i M.Galus 

4.  
do końca 

września 

Przeprowadzenie w klasach III godzin  

z wychowawcą klasy, poświęconych 

przypomnieniu zasad i procedur 

organizacji i przebiegu egzaminów 

maturalnych. Wypełnienie deklaracji 

maturalnych. 

wychowawcy, 

 z-ca dyrektora 

5.  

do 9 

października 

Przeprowadzenie SUM-ów w klasach III z 

przedmiotów rozszerzonych i 

j.angielskiego (R)  oraz j.polskiego, 

matematyki (P)  

koordynatorzy ds. badan  

i diagnoz umiejętności 

6.  

do 23 

października 

 

Przeprowadzenie SUM-ów w klasach III z 

przedmiotów rozszerzonychi (R)  oraz 

j.polskiego, matematyki  i j.angielskiego 

(P)   

koordynatorzy ds. badan  

i diagnoz umiejętności 

7.  
14 października 

 

Uroczystość Święta Komisji Edukacji 

Narodowej 

dyrektor szkoły,  

pedagog szkolny, SU, 

M.Oleksik,  

8.  10 listopada Obchody Święta Niepodległości. K.Bilski  

9.  23-31 grudnia  ferie świąteczne  

10.  4 stycznia 2021 dzień wolny od zajęć dydaktycznych(1)  

11.  5 stycznia 2021 dzień wolny od zajęć dydaktycznych(2)  

12.  7 stycznia Wystawienie ocen za I półrocze  wszyscy nauczyciele 

13.  
11 stycznia  klasyfikacja semestralna klas z-ca dyrektora szkoły, 

wychowawcy 

14.  

12 stycznia 

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 

zatwierdzenie klasyfikacji za I półrocze 

wszyscy nauczyciele 

15.  
Zebrania semestralne wychowawców 

klasowych z rodzicami uczniów. 

Wychowawcy klas 

16.  
25 stycznia ZMIANA PLANU   

17.  

od 7 do 28 

stycznia 

Sprawdzian Umiejętności Maturalnych 

(SUM) dla uczniów klas III wg 

deklaracji maturalnych 

koordynatorzy ds. badan  

i diagnoz umiejętności 

18.  1-12 lutego Ferie zimowe  



19.  
22 marca  Ostateczny termin informowania 

rodziców o zagrożeniach w klasach 

maturalnych 

wszyscy nauczyciele 

20.  1-6 kwietnia Ferie wiosenne  

21.  
10 kwietnia 

(sobota) 

DRZWI  OTWARTE  

22.  
22 kwietnia Wystawianie ocen końcowych w 

klasach III 

wszyscy nauczyciele 

23.  26 kwietnia Klasyfikacja uczniów klas III z-ca dyrektora 

24.  
27 kwietnia 

 

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej- 

zatwierdzenie klasyfikacji w klasach III 

dyrektor szkoły 

25.  
Zebrania wychowawców klasowych z 

rodzicami uczniów. 

z-ca dyrektora 

26.  30 kwietnia  Zakończenie roku klas maturalnych z-ca dyrektora 

27.  
3 maja Udział delegacji szkoły w obchodach 

Święta Konstytucji 3. Maja. 

opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

28.  
4 maja (wt)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych (3) 

 matura z języka polskiego pp i pr 

wszyscy nauczyciele 

29.  
5 maja (śr)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4) 

 matura z matematyki pp 

wszyscy nauczyciele 

30.  
6 maja (czw) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5) 

 matura z języka angielskiego pp  

wszyscy nauczyciele 

31.  
7 maja (pt) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6) 

 matura z języka angielskiego pr 

wszyscy nauczyciele 

32.  
1 czerwca  Szkolna Prusejada. z-ca dyrektora, n-ele 

wychowania fizycznego 

33.  
4 czerwca dzień wolny od zajęć dydaktycznych (7) 

piątek po Bożym Ciele 

 

34.  17 czerwca  Wystawianie ocen końcowych wszyscy nauczyciele 

35.  21 czerwca Klasyfikacja uczniów kl. I i II. z-ca dyrektora 

36.  
25 czerwca ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 

dyrektor szkoły 

 
 


