
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 
Uwzględniający zmianę wynikającą z Rozporządzenia MEN z dnia 27 listopada 2020 r.  

Zmiany wprowadzono kolorem fioletowym. 
Termin Wydarzenie 

1 września 2020 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
 

7-10 września 2020 r. 
 

Spotkania z Rodzicami  
wg harmonogramu 

wrzesień 2020 r. „Sprzątanie Świata” g. 9-11  
wg osobnego harmonogramu 

14 października 2020 r.  Święto Komisji Edukacji Narodowej –  
Dzień projektowy od 9- 00 do 12-00  
wg osobnego harmonogramu 

10 listopada 2020 r.  Projekt z okazji Odzyskania Niepodległości  
wg osobnego harmonogramu. 

11 listopada 2020 r.  Rocznica Odzyskania Niepodległości  
Dzień wolny. 

12, 13 XI 2020 r.  Dni wolne „dyrektorskie”  
 

18 listopada 2020 r. Konsultacje dla rodziców  
 

21 grudnia 2020 r. Wystawienie przewidywanych ocen 
niedostatecznych oraz przewidywanych 
nagannych zachowania w e dzienniku - 
poinformowanie rodziców. 
Rada Pedagogiczna. 
Informacja pisemna dla rodziców (e dziennik) 

22 grudnia 2020 r.  Jasełka, wigilie klasowe 
wg osobnego harmonogramu.  

23 – 31 grudnia 2020 r. 
 

Zimowa przerwa świąteczna. 

1 stycznia 2021 r. Nowy Rok  
dzień wolny 

6 stycznia 2021 r.  Święto Trzech Króli  
dzień wolny.  

4 – 17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe. 

25 stycznia 2021 r. 
 
 

Wystawienie ocen przewidywanych za I semestr 
(e dziennik) 

1 lutego 2021 r. Wystawienie ocen za I semestr. 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 

8 lutego 2021 r. Rozpoczęcie semestru II. 

25 marca 2021 r.  Zebrania z rodzicami.  
 

Marzec 2021 r. Rekolekcje wielkopostne  
wg osobnego harmonogramu.  

Marzec 2021 r.  Drzwi otwarte – 2 dni godziny popołudniowe  
wg osobnego harmonogramu.  



 

 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-

szkolnego-2018-2019.html 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych 

 

 

 

Marzec 2021 r.  Dzień św. Patryka   
wg osobnego harmonogramu.  

1– 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna.  
 

31 kwietnia 2021 r.  Projekt edukacyjny – „Konstytucja” 
wg osobnego harmonogramu.  

7 maja 2021 r.  Wystawienie przewidywanych ocen 
niedostatecznych oraz przewidywanych 
nagannych ocen z zachowania. 

12 maja 2021 r.   Konsultacje dla rodziców.  
 

25,26,27 maja 2021 r. Egzaminy ósmoklasisty. 
Dni wolne bez zajęć opiekuńczo 
wychowawczych  

1 czerwca 2021 r.  Dzień Dziecka   
wg osobnego harmonogramu.  

3 czerwca 2021 r.  
 

Boże ciało  
dzień wolny.  

4 czerwca 2021 r.  
 

Dzień wolny – „Dzień dyrektorski”.  

7 czerwca 2021 r.   
 

Wystawienie rocznych ocen proponowanych.  

9 czerwca 2021 r.  
 

Zebrania z rodzicami. 

15 czerwca 2021 r.  
 

Wystawienie ocen rocznych. 

16 czerwca 2021 r.  
 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.  

czerwiec 2021 r.  
 

Bal ósmoklasistów.  

22, 23, 24 czerwca 2021 r.  Dni z wychowawcą, sprzątanie sal, projekt  
wg osobnego harmonogramu.  

24 czerwca 2021 r.  Apel z nagradzaniem uczniów za działalność 
społeczną, wyniki w konkursach, zawody 
sportowe itd.  

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć  
dydaktyczno – wychowawczych.  

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-2018-2019.html
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-2018-2019.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


