
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych  

1 września 2020 r.  

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. - 31 grudnia 2021 r. 

 

Ferie zimowe 18 stycznia 2021 r. -  31 stycznia 2021 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 r. – 4 kwietnia 2021 r. 

Egzamin ósmoklasisty  

 

Termin główny: 

25 maja 2021 r. g. 9 
00 

- język polski   

26 maja 2021 r. g. 9 
00 

matematyka 

27 maja 2021 r. g. 9 
00 

język obcy nowożytny  

Termin dodatkowy: 

16 czerwca 2021 r. g. 9 
00 

- język polski   

17 czerwca 2021 r. g. 9 
00 

matematyka 

18 czerwca  2021 r. g. 9 
00 

język obcy nowożytny  

 

Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych  

25 czerwca 2021 r. 

 

Ferie letnie  26 czerwca 2021 r. -  31 sierpnia 2021 r. 

 

Zebrania z rodzicami: 

 

 Oddziały przedszkolne  

 

 Klasy I- VIII 

 

Szczegółowy harmonogram zebrań z rodzicami 

 

Dyżur dyrektora on-line/ kontakt przez MS Teams: 

Wtorki       18-20 

Spotkania stacjonarne po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu tel. 506 122 820 

 

4 września 2020 r.   Zebranie dla rodziców dzieci z 

oddziałów przedszkolnych 

7 września 2020 r. Zebranie wychowawców klas 1a,b,c,d, 

2a,b,c, 3a, b, c z rodzicami  

8 września 2020 r. Zebranie wychowawców klas 4a,b,c, 

5a,b,c, 6a,b,c,d z rodzicami 

9 września 2020 r. Zebranie wychowawców klas 7a,b,c,d, 

8a,b,c,d z rodzicami 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym zebrania z 

rodzicami od października 2020 r. odbywać się będą z 

wykorzystaniem platformy MS TEAMS, przez konto 

dziecka. 

 

28 października 2020 r. Zebrania online z wychowawcami  

 

klasy I godz. 18.00 

klasy II godz. 19.00 

klasy III godz. 20.00 

 

29 października 2020 r. Zebrania online z wychowawcami 

 



klasy IV godz. 18.00 

klasy V godz. 19.00 

klasy VI godz. 20.00 

 

30 października 2020 r. Zebrania online z wychowawcami 

 

klasy VII godz. 18.00 

klasy VIII godz. 19.00 

 

+ oddziały przedszkolne godz. 20.00 

 

9 grudnia 2020 r. Zebrania online z wychowawcami 

 

klasy I godz. 18.00 

klasy II godz. 19.00 

klasy III godz. 20.00 

 

10 grudnia 2020 r. Zebrania online z wychowawcami 

- poinformowanie rodziców o ocenie niedostatecznej   

z zajęć edukacyjnych  lub nagannej ocenie z zachowania 

 

klasy IV godz. 18.00 

klasy V godz. 19.00 

klasy VI godz. 20.00 

 

11 grudnia 2020 r. Zebrania online z wychowawcami - 

poinformowanie rodziców o ocenie niedostatecznej   

z zajęć edukacyjnych  lub nagannej ocenie z zachowania 

 

klasy VII godz. 18.00 

klasy VIII godz. 19.00 

 

+ oddziały przedszkolne – godz. 20.00  

 

 

29 stycznia 2021 r. – Zebrania online z wychowawcami -

podsumowujące wyniki w nauce i zachowaniu w I 

semestrze 

 

klasy I - III godz. 18.00 

klasy IV - VI godz. 18.45 

klasy VII-VIII godz. 19.15 + oddziały przedszkolne 

 

Spotkanie online z dyrektorem godz. 20.00 – podsumowanie 

pracy Szkoły w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 

 

 

 

3 marca 2021 r.  Zebrania online z wychowawcami - 

 



klasy I godz. 18.00 

klasy II godz. 19.00 

klasy III godz. 20.00 

 

 

4 marca 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

 

klasy IV godz. 18.00 

klasy V godz. 19.00 

klasy VI godz. 20.00 

 

 

 

5 marca 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

 

klasy VII godz. 18.00 

klasy VIII godz. 19.00 

 

+ oddziały przedszkolne – godz. 20.00  

 

14 kwietnia 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

 

klasy I godz. 18.00 

klasy II godz. 19.00 

klasy III godz. 20.00 

 

 

15 kwietnia 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

klasy IV godz. 18.00 

klasy V godz. 19.00 

klasy VI godz. 20.00 

 

 

16 kwietnia 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

klasy VII godz. 18.00 

klasy VIII godz. 19.00 

 

+ oddziały przedszkolne – godz. 20.00  

 

12 maja 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

klasy I godz. 18.00 

klasy II godz. 19.00 

klasy III godz. 20.00 

 

 

13 maja 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

Zebranie z rodzicami-  poinformowanie rodziców   o ocenie 

niedostatecznej  z zajęć edukacyjnych  lub nagannej ocenie z 

zachowania  

 



klasy IV godz. 18.00 

klasy V godz. 19.00 

klasy VI godz. 20.00 

 

 

14 maja 2021 r. Zebrania online z wychowawcami - 

Zebranie z rodzicami-  poinformowanie rodziców   o ocenie 

niedostatecznej  z zajęć edukacyjnych  lub nagannej ocenie z 

zachowania  

 

klasy VII godz. 18.00 

klasy VIII godz. 19.00 

 

+ oddziały przedszkolne – godz. 20.00  

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 

 

14. 10. 2020 r. – art. 74 Karta Nauczyciela 

09. 11. 2020 r. 

10. 11. 2020 r.            

21. 12. 2020 r. 

22. 12. 2020 r.  

25. 05. 2021 r. – egzamin ósmoklasisty 

26. 05. 2021 r. – egzamin ósmoklasisty 

27. 05. 2021 r. – egzamin ósmoklasisty 

04. 06. 2021 r. 

 

 


