
 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
 

 01 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna 

 15– 28 lutego 2021 r. – ferie zimowe 

 01 – 06 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna 

 30 kwietnia 2021 r. – zakończenie roku w klasach III 

 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie (wakacje) 
 

DNI WOLNE 
 11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości (środa) 

 01 stycznia 2021 r. – Nowy Rok (piątek) 

 06 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli (środa) 

 03 maja 2021 r. – Narodowe Święto Konstytucji 3-Maja (poniedziałek) 

 03 czerwca 2021 r. – Boże Ciało (czwartek) 
 

DODATKOWE DNI WOLNE 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

 

 12 i 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek) – dzień wolny dla uczniów wszystkich klas 

 04 czerwca 2021 r. (piątek) –dzień wolny dla uczniów wszystkich klas 

 4 maja 2021 r. (wtorek) – dzień wolny dla uczniów klas I, II, (matura z języka polskiego) 

 5 maja 2021 r. (środa) – dzień wolny dla uczniów klas I, II (matura z matematyki) 

 6 maja 2021 r. (czwartek) – dzień wolny dla uczniów klas I, II (matura z języka angielskiego, pp) 

 7 maja 2021 r. (piątek) – dzień wolny dla uczniów klas I, II (matura z języka angielskiego, pr) 

 

Jeśli w dodatkowe dni wolne od nauki uczniowie nie mieliby opieki ze strony Rodziców, szkoła ma obowiązek 
zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Przed każdym z tych dni wolnych wychowawca klasy – 
z odpowiednim wyprzedzeniem – będzie zbierał przez dzienniczki uczniowskie opinie Rodziców, którzy życzyliby 
sobie opieki nad dziećmi w szkole. Wówczas dyżur pełniłby wyznaczony przez dyrektora nauczyciel (nauczyciele). 

 

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH I ZEBRAŃ Z RODZICAMI  
 

 15 września 2020 r. – zebranie 

 24 listopada 2020 r. – zebranie i dzień otwarty 

 26 stycznia 2021 r. – zebranie i dzień otwarty 

 23 marca 2021 r. – zebranie dla rodziców klas trzecich i dzień otwarty 

 18 maja 2021 r. – zebranie i dzień otwarty  

 

Wszystkie dni otwarte i zebrania z Rodzicami odbywają się we wtorki. Wywiadówki rozpoczynają się o godz. 
17.00, natomiast dzień otwarty – o 17.45 i trwa do godz. 19.00. W razie potrzeby Rodzice uczniów mogą poprosić 
o rozmowę z nauczycielem w innym terminie, który należy uzgodnić między stronami. Również nauczyciele,  
po ustaleniu terminu, mogą zaprosić Rodziców na rozmowę. 


