
      KALENDARZ 

    ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września  

Zebrania z rodzicami 10 września  

Ślubowanie klas pierwszych SP 29 września 

Ślubowanie klas pierwszych LO 13 października 

Dzień Edukacji Narodowej 14 października  

Indywidualne spotkania z rodzicami „Drzwi otwarte” 29 października  

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada  

Zebranie z rodzicami 17 grudnia 

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 18 grudnia 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia  

Nowy Rok 1 stycznia 2021 

Połowinki  7 stycznia 

Studniówka 16 stycznia 

Zakończenie I okresu 18 stycznia  

Zebrania z rodzicami 21 stycznia 

Ferie zimowe 15 – 28 lutego 

 



Poinformowanie rodziców i uczniów klas III LO   

o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania 

do 15 marca 

Poinformowanie rodziców i uczniów klas III LO   

o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 

do 21 marca 

Poinformowanie rodziców i uczniów klas III LO   

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

do 31 marca 

Zebranie z rodzicami 25 marca 

Pożegnanie absolwentów III klas LO 30 kwietnia 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia  

Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 

Egzamin maturalny (szczegółowy terminarz na stronie CKE) od 4 maja 

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zachowania 

do 7 maja 

Okres wycieczek szkolnych (oprócz klas VIII) 17-31 maja 

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych do 18 maja 

Zebrania z rodzicami 20 maja 

Egzamin ósmoklasisty 25-26-27 maja 

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych 

do 28 maja 

Boże Ciało 3 czerwca 

Bal ósmoklasistów 17 czerwca 



Gala wyróżnionych 23 czerwca 

Pożegnanie absolwentów klas VIII 24 czerwca 

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 

Wyniki egzaminu maturalnego i wydanie zaświadczeń z egzaminu 5 lipca 

Wydanie zaświadczeń z egzaminu 9 lipca 

Dodatkowe dni wolne: 

- 2 listopada  

- 5 czerwca 

- 4 – 5 – 6 – 7 maja tylko LO 

- 25 – 26 - 27 maja tylko SP (wszyscy uczniowie klas I-III mają w tych 

dniach zajęcia z wychowawcami) 

 

 

 

  

 
 


