
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

wrzesień

1 września 2020 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

październik

14 października 2020 r, Święto Komisji Edukacji Narodowej dzień wolny od 

zajęć 

dydaktycznych

14 października 2020 r. godzina 17.00 Uroczystość Pasowanie na ucznia ( klasy I )

23 października 2020 r. Dzień Języków Obcych dla uczniów klas 

1-8

listopad

1 listopada 2020 r. Wszystkich Świętych (niedziela) 

11 listopada 2020 r. Święto Odzyskania Niepodległości dzień wolny

20 listopada 2020 r. Festiwal słonych przekąsek dla uczniów 

klas 1-8

grudzień

8 grudnia 2020 r. informacja o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych, nagannych

22 grudnia 2020 r. Wigilie klasowe

23 grudnia 2020 r. do 01.01.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna dni wolne

styczeń

4 stycznia 2021 r. wystawienie ocen proponowanych

6 stycznia 2021 r. Święto Trzech Króli dzień wolny

12 stycznia 2021 r. konferencja klasyfikacyjna

13 stycznia 2021 r. rozpoczęcie II semestru

19 stycznia 2021 r. zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące 

I półrocze roku szkolnego 2020/2021

luty

01.02.2021 do 14.02.2021 Ferie zimowe dni wolne

marzec

Tydzień Patrona Szkoły

Rekolekcje wielkopostne rekolekcje 

odbywają się w 

trakcie lekcji

kwiecień

01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna dni wolne

maj

11 maja 2021 r. informacja o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych, nagannych



25-27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty dodatkowe dni 

wolne od zajęć 

dydaktycznych 

dla uczniów klas 

1-7

czerwiec

3 czerwca 2021 r. Boże Ciało dzień wolny

4 czerwca 2021 piątek po Bożym Ciele dodatkowy dzień 

wolny od zajęć 

dydaktycznych

7 czerwca 2021 r. wystawianie ocen proponowanych 

11 czerwca 2021 r. Festyn Rodzinny od godziny 

15:30

15 czerwca 2021 r. konferencja klasyfikacyjna

23 czerwca 2021 r. Pożegnanie klas VIII godzina 17.00

25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

29 czerwca 2021 r. zebranie Rady Pedagogicznej  podsumowujące 

rok szkolny 2020/2021

Zebrania i dni otwarte z rodzicami: 
Klasy 1-3 zebrania godzina 16:30
Klasy 4-8 zebrania godzina 17:30
        1-23.09.2020 r.

08.12.2020 r. 
11.05.2021 r. 

Dni otwarte 17:00-18:00 – po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego 

12.01.2021 r. 
20.10.2020 r.
09.03 2021 r.




