
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

01.09.2020 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

23.12. – 31.12.2020r. zimowa przerwa świąteczna 

styczeń 2021 próbne matury 

12.01.2021 początek II okresu 

01.02. - 14.02.2021 ferie zimowe 

      22.03. - 24.03.2021 rekolekcje wielkopostne 

01.04. - 06.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna 

30.04.2021 zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum 

04.05. - 20.05.2021 egzaminy maturalne 

25.06.2021 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

26.06. - 31.08.2021 ferie letnie 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

14.10.2020 04.05.2021 05.05.2021 

06.05.2021 07.05.2021 04.06.2021 

PLANOWANE TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ  
oraz TERMINY KLASYFIKACJI 

 
14.09.2020  poniedziałek 

 

zebranie RP: zatwierdzenie planu pracy szkoły oraz 
przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora 
szkoły na rok szkolny 2020/2021 

19.10.2020  poniedziałek szkoleniowe zebranie RP 

16.11.2020  poniedziałek szkoleniowe zebranie RP 

11.12.2020  piątek termin wystawienia przewidywanych ocen ndst za I okres 

14.12.2020 poniedziałek zebranie RP, spotkanie wigilijne 

05. 01. 2021  wtorek termin wystawienia ocen śródrocznych (do godz. 15:00)  

11.01.2021 poniedziałek zebranie klasyfikacyjne po zakończeniu I okresu 

25.01.2021 poniedziałek zebranie podsumowujące I okres, wnioski z nadzoru 

pedagogicznego 

22.02.2021 poniedziałek szkoleniowe zebranie RP 

26.03.2021 piątek termin wystawienia przewidywanych ocen ndst w klasach 
III liceum 

29.03.2021  poniedziałek zebranie RP 

15.04.2021 czwartek termin wystawienia ocen przewidywanych w klasach III 
liceum 



23.04.2021  piątek termin wystawienia ocen końcowych w klasach III liceum 
(do godz. 15:00) 

26.04.2021 poniedziałek 

 
zebranie klasyfikacyjne klas III liceum; szkolenie 
dotyczące procedur przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego 

28.05.2021 piątek termin wystawienia przewidywanych ocen ndst  

31.05.2021 poniedziałek zebranie RP 

10.06.2021 czwartek termin wystawienia ocen przewidywanych 

18.06. 2021  piątek termin wystawienia ocen rocznych (do godz. 15:00) 

21.06.2021  poniedziałek zebranie klasyfikacyjne 

30.06.2020   środa zebranie podsumowujące rok szkolny 2020/2021 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

16.09.2020  środa zebrania – godz. 17:30 

18.11.2020  środa konsultacje - godz. 18:00-19:00 

16.12.2020  środa konsultacje – godz. 18.00-19:00 

13.01.2021  środa zebrania podsumowujące I okres - godz. 17:30 

07.04.2021  środa zebrania Rodziców uczniów III klas liceum - godz. 17:30 

oraz konsultacje dla Rodziców uczniów wszystkich klas - 
godz. 18:00-19:00 

26.05.2021  środa zebrania - godz. 17:30 oraz konsultacje - godz. 18:00-19:00 

 

 

 

 

 


