
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
  

Data Wydarzenie 
 

1.09 (wt.) 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
 

Zebranie dla rodziców klas 0 i I 
 

2.09 (śr.) Zebranie dla rodziców klas II  
 

3.09 (czw.) Zebranie dla rodziców klas III 
 

7.09 (pon.) Zebranie dla rodziców klas IV-V 
 

8.09 (wt.) Zebranie dla rodziców klas VI 
 

9.09 (śr.) Zebranie dla rodziców klas VII 
 

10.09 (czw.) Zebranie dla rodziców klas VIII 
 

7.10 (śr.) Spotkanie z rodzicami klas 0-III 
 

8.10 (czw.) Spotkanie z rodzicami klas IV-VIII 
 

14.10 (śr.) Dzień Edukacji Narodowej.  
 

11.11 (śr.) Narodowe Święto Niepodległości 
 

9.12 (śr.) 

Wystawienie przewidywanych śródrocznych 

ocen niedostatecznych 

 

Spotkanie online z rodzicami klas 0-III 
 

10.12 (czw.) Spotkanie online z rodzicami klas IV-VIII 
 

23.12-31.12 Zimowa przerwa świąteczna  
 

23.12 (śr.) Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

 



24.12 (czw.)  

 

 

 

 

Zorganizowana opieka dla dzieci. 

 

 

28.12 (pon.) 
 

29.12 (wt.) 
 

30.12 (śr.) 
 

31.12 (czw.) 
 

1.01 (pt.) Nowy Rok 
 

4.01 (pon.) 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Zorganizowana opieka dla dzieci. 

 

5.01 (wt.) 
 

6.01 (śr.) Święto Trzech Króli  

11.01 (pon.) Wystawienie ocen śródrocznych 
 

12.01 (wt.) 
Rada w sprawie uchwalenie klasyfikacji 

śródrocznej 

 

13. 01 (śr.) Zebranie dla rodziców klas 0-III 
 

14.01 (czw.) Zebranie dla rodziców klas IV-VIII 
 

15.01 (pt.) Koniec pierwszego półrocza 
 

18.01-31.01 Ferie zimowe 
 

17.03 (śr.) Spotkanie online z rodzicami klas 0-III 
 

18.03 (czw.) Spotkanie online z rodzicami klas IV-VIII 
 

1.04-6.04 Wiosenna przerwa świąteczna 
 

1.04 (czw.) Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
 



2.04 (pt.)  

Zorganizowana opieka dla dzieci. 

 

6.04 (wt.) 
 

3.05 (pon.) Międzynarodowe Święto Pracy  

19.05 (śr.) Zebranie dla rodziców klas 0- III  

20.05 (czw.) Zebranie dla rodziców klas IV-VIII  

25.05 (wt.) 
Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego      

zorganizowana opieka dla dzieci 

 

26.05 (śr.) 
Egzamin ósmoklasisty z matematyki   

zorganizowana opieka dla dzieci 

 

27.05 (czw.) 
Egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego   

zorganizowana opieka dla dzieci 

 

21.05 (pt.) 
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen 

niedostatecznych 

 

1.06 (wt.) 

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych. 

Rodzicowi  ucznia przysługuje prawo do 

złożenia w ciągu  3 dni od otrzymania informacji 

o ocenie przewidywanej wniosku o 

przeprowadzenie egzaminu na ocenę wyższą od 

przewidywanej. 

 

3.06 (czw.) Boże Ciało  

4.06 (pt.) Zorganizowana opieka dla dzieci  

18.06 (pt.) Wystawienie ocen rocznych.  

16.06 (śr.) 
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z j. 

polskiego 

 

17.06 (czw.) 
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z 

matematyki 

 

18.06 (pt.) 
Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z j. 

angielskiego 

 



22.06 (wt.) 

Rada w sprawie ustalenia klasyfikacji rocznej 

Rodzicowi  ucznia w ciągu  2 dni roboczych od 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przysługuje prawo do złożenia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie oceny 

wystawionej niezgodnie z procedurami. 

 

24.06 (czw.) 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2020/2021 klas VIII 

 

25.06 (pt.) 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2020/2021 klas I-VII 

 

 


