
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

 

Lp. WYDARZENIE TERMIN UWAGI 

  Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.  

  Narodowe Czytanie  4 września 2020 r.  

  Próbne matury dla klas III Od 15 września 2020 r.  

  I zebranie z rodzicami.  

 

15 września 2020 r. 

Godz. 17.00 

 

  Walne zebranie Rady Rodziców. 22 września 2020 r. 

Godz. 17.00 

 

  Pierwszy termin składania deklaracji maturalnych  30 września 2020 r. 

 

 

  Dzień Nauczyciela 14 października 2020  

  II zebranie z rodzicami- konsultacje 

 

10 listopada 2020 r.  

Godz. 17.00 

 

  Święto Niepodległości 11 listopada 2020  

  Wieczór Talentów 4 grudnia 2020r. W zależności od 

rozwoju sytuacji 

epidemicznej 

  III zebranie  z rodzicami – konsultacje  

Informacja o zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi 

15 grudnia 2020 r. 

godz. 17.00  

 

  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.  

  Koniec semestru I  19 stycznia 2021 r.   

  IV zebranie z rodzicami- informacja 

 o wynikach klasyfikacji semestralnej.  

Omówienie regulaminu egzaminu maturalnego. 

26 stycznia 2021 godz. 

17.00 

 

  Próbny pisemny egzamin maturalny dla klas III  26 -29 stycznia 2021 r.   

  Ferie zimowe 1-14 lutego 2021  

  Ostateczny termin składania deklaracji 

maturalnych 

7 lutego 2021 r. 

 

 

  Studniówka  w zależności od 

rozwoju sytuacji 

epidemicznej 

  V zebranie z rodzicami– konsultacje.  

Klasy III LO informacje o zagrożeniu oceną 

niedostateczną.  

23 marca 2021r. 

Godz.17.00 

 

  Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021  

  Dzień Otwarty 16 kwietnia 2021 r. 

Godz. 16.00 - 18.30 

w zależności od 

sytuacji 

epidemicznej 

  Zakończenie zajęć w klasach III LO. 30 kwietnia 2021 r.  

  Egzamin maturalny w sesji wiosennej: Od 4 do 20 maja 2021r.  

  VI zebranie z rodzicami. 

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną  

18 maja 2021 r. godz. 

17.00 

 

  Próbne matury ustne dla klas II LO Pierwszy tydzień 

czerwca 

 



  Piknik integracyjny   

 

22 czerwca (wtorek) 

2021 r. 

 

  Zakończenie roku szkolnego    25 czerwca 2021 r.  

  Rozdanie świadectw dojrzałości. 5 lipca 2021 r.   

  Ferie letnie 26.06-31.08.2021r.   

 

Uwaga: Ze względu na sytuację epidemiczną – spotkania z rodzicami będą odbywać w formie 

zdalnej do odwołania 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:    

2 listopada 2020 r. (poniedziałek) – dzień po Wszystkich Świętych  

4 maja 2021 r. (wtorek) – poniedziałek – egzamin z j. polskiego PP  

5 maja 2021 r. (środa)  – egzamin z matematyki PP 

6 maja 2021 r. (czwartek) – egzamin z j. angielskiego PP 

7 maja 2021r. (piątek) – egzamin z języka angielskiego PR 

4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele  

 


