
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

 

1 września 2020r.  ( wtorek) 
 

2. 
Spotkanie z Rodzicami, wybór Rad Oddziałowych  i 

przedstawicie li Rady Rodziców  

15 września 2020 r. (wtorek) 
Klasy I  – godz. 17:00 

Klasy II i IV  – godz.17.30 
Klasy  VIII – godz. 18.00 

16 września 2020 r. ( środa) 
Klasy III i V – godz. 17.00 

Klasy VI – godz. 17.30 
Klasy VII – godz. 18.00 

3.  Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców  
17 września 2020 r.  

( czwartek) godz 18.00 

4. Wybory Samorządu Uczniowskiego  25 września 2020 r. ( piątek) 

5. Pasowanie uczniów klas I 
13 października 2020 r.  

( wtorek) godz.16.00 

6. 
Dzień Edukacji Narodowej  

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

14 października 2020 r. 

(środa) 

7. Wywiadówka śródsemestralna dla rodziców  

9 listopada 2020 r. (poniedzialek) 
Klasy I  – godz. 17:00 

Klasy II i IV  – godz.17.30 
Klasy  VIII – godz. 18.00 

10 listopada 2020 r. ( wtorek) 
Klasy III i V – godz. 17.00 

Klasy VI – godz. 17.30 
Klasy VII – godz. 18.00 

 

8. 

Wystawienie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 
oraz przez wychowawców przewidywanych 

niedostatecznych ocen śródrocznych oraz przewidywanych 
śródrocznych nagannych ocen zachowania 

21 grudnia 2020 r. ( poniedziałek) 

9. 

Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców o 
przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych 
oraz przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach 

zachowania 

22 grudnia 2020 r. ( wtorek) 

10. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r. 

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
4 i 5 stycznia 2021 r. 

 ( poniedziałek, wtorek) 

12. Dzień otwartej szkoły 
12 stycznia 2021 r. ( wtorek) 

godz. 17.00 – 18.00 

13. 

Wystawienie i poinformowanie uczniów przez nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców 

o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz 

przewidywanych ocenach zachowania 

21 stycznia 2021 r. (czwartek) 

14. 
Poinformowanie  rodziców przez wychowawców o 

przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych oraz 
śródrocznej ocenie zachowania.  

22 stycznia 2021 r. (piątek) 

15. Próbne egzaminy uczniów klas VIII 

25stycznia 2021 r. – j. polski 

26 stycznia 2021 r. – matematyka 

27 stycznia 2021 r. – j. obcy 

16. Śródroczne klasyfikacyjne  i plenarne posiedzenie RP 29 stycznia 2021 r. ( piątek) 



17 Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.  

18. Wywiadówka śródroczna  dla rodziców 

17 lutego 2021 r. ( środa) 
Klasy I  – godz. 17:00 

Klasy II i IV  – godz.17.30 
Klasy  VIII – godz. 18.00 

18 lutego 2020 r. ( czwartek) 
Klasy III i V – godz. 17.00 

Klasy VI – godz. 17.30 
Klasy VII – godz. 18.00 

 

19. Święto szkoły/ Dzień Patrona  15 marca 2021 r. ( poniedziałek) 

20. Dzień otwartej szkoły 
18 marca 2021 r. ( czwartek) 

godz. 17.00 – 18.00 

21. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r. 

22. Wywiadówka śródsemestralna  

20 kwietnia 2021 r.( wtorek) 
Klasy I  – godz. 17:00 

Klasy II i IV  – godz.17.30 
Klasy  VIII – godz. 18.00 

22 kwietnia 2020 r. ( środa) 
Klasy III i V – godz. 17.00 

Klasy VI – godz. 17.30 
Klasy VII – godz. 18.00 

23. Bal absolwentów 
Termin ustalony w porozumieniu                      

z rodzicami 

24. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  24 maja 2020 r. ( poniedziałek) 

25. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego  

 

Próbny egzamin z j. polskiego uczniów klas VII  
  

25 maja 2021 r. ( wtorek)  godz. 9.00 

 
25 maja 2021 r. ( wtorek) godz. 12.00 

26. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

Egzamin ósmoklasisty  z matematyki 

 

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas VII 

26 maja 2021 r. ( środa ) godz. 9.00 
 

26 maja 2021 r. ( środa) godz. 12.00 

27. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

Egzamin ósmoklasisty z j. obcego  

 

Próbny egzamin z j. obcego dla uczniów klas VII 

27 maja 2021 r. ( czwartek) godz. 9.00 
 

27 maja 2021 ( czwartek) godz.12.00 

28. 

Wystawienie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i 
wychowawców  przewidywanych rocznych 

niedostatecznych ocen oraz przewidywanych rocznych 

nagannych ocen zachowania 

28.maja 2021 r. ( piątek) 

29. 
Poinformowanie pisemne rodziców przez wychowawców    o 
przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz 

przewidywanych rocznych  nagannych ocenach zachowania. 
31 maja 2021 r. ( poniedziałek) 

30. Dzień Dziecka/ Dzień Sportu  1 czerwca 2021 r. ( wtorek) 

31. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 czerwca 2021 r. ( piątek) 

32. Dzień otwartej szkoły  8 czerwca 2021 r. ( worek) 

33. Wystawienie i poinformowanie uczniów przez nauczycieli 11 czerwca 2021 r. ( piątek) 



 

poszczególnych przedmiotów oraz przez wychowawców 
o przewidywanych ocenach rocznych oraz 

przewidywanych rocznych ocenach zachowania 

34. 

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów oraz przez wychowawców     o 

przewidywanych rocznych ocenach oraz przewidywanych 

rocznych ocenach zachowania 

14 czerwca 2021 r. 
 ( poniedziałek) 

35. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie  Rady Pedagogicznej 
21 czerwca 2021r. 

(poniedziałek)  
 

36. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 
25 czerwca 2021r.(piątek) 

 


