
Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej 

nr XV/12/2020 z dnia 07.12.2020 r. 

Zmiany w kalendarzu pracy w roku szkolnym 2020/2021 

07 ÷ 10.12. 

2020 r. 

termin i godz. 

do ustalenia 

przez 

pedagogów 

szkolnych 

Spotkania zespołów wychowawczych w poziomach (klasy:1, 2, 3, 4) 

10.12.2020 r. 

(czw.) 

do godz. 

12.00 

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV 

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach I, II i III 

11.12.2020 r. 

(pt.) 
14.30 

Rada Pedagogiczna 
Klasyfikacja śródroczna klas IV 

Przedstawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach I, II, III. 

Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie 

14.12.2020 r. 

(pn.) 
07.10 Zmiana planu lekcji dla klas IV. Rozpoczęcie II półrocza dla kl. IV. 

14.12.2020 r. 

(pn.) 

13.30 

16.30 

Wigilia dla pracowników szkoły – lekcje skrócone (po 30 min) 

Rada Pedagogiczna 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji dla klas IV 

Zatwierdzenie budżetu szkoły 

17.30 

Zebranie z Rodzicami. Obecni wszyscy nauczyciele.  

Informacja o uzyskanych ocenach śródrocznych w klasach IV.  

W klasach  I, II, III wychowawcy przygotowują pisemną informację dla 

Rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych. 

termin do 

ustalenia 

godz. do 

ustalenia 
Jasełka szkolne 

22.12.2020 r. 14.00 Wigilie klasowe (lekcje skrócone – 30 min) 

23 ÷ 31.12. 

2020 r. 
– Zimowa przerwa świąteczna 

01.01.2021 r. 

(pt.) 
– Nowy Rok 

04. ÷ 17.01. 

2021 r. 
 Ferie zimowe 

06.01.2021 r. 

(śr.) 
– Święto Trzech Króli 

09.01.2021r 

(sob.) 
 Studniówka – bal klas maturalnych 

11.01.2021 r. 

(pn.) 
9.00 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (klasy 4) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

12.01.2021 r. 

(wt.) 
10.00 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (klasy 4) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

15.01.2021 r. 

(pt.) 
9.00 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna, absolwenci 

18 ÷ 27.01. 

2021r. 

11 ÷ 

14.01.2021r. 

termin i godz. 

do ustalenia 

przez 

pedagogów 

szkolnych 

Spotkania zespołów wychowawczych w poziomach (klasy:1, 2, 3, 4) 

28.01.2021 r. 

14.01.2021 r. 

(czw.) 

do godz. 

12.00 
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I, II, III. 

29.01.2021 r. 

15.01.2021 r. 

(pt.) 

14.15 
Rada Pedagogiczna - skrócone lekcje po 30 min 

Klasyfikacja dla klas I, II, III 



Uwaga 

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły. 

1. 11.01.2021 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – ferie zimowe  w okresie 

od 04 do 15.01.2021 r. 

2. 12.01.2021 r. - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – ferie zimowe  w okresie 

od 04 do 15.01.2021 r. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

3. 14.10.2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej 

4. 04.05.2021 r. – egzaminy maturalne 

5. 05.05.2021 r. – egzaminy maturalne 

6. 06.05.2021 r. – egzaminy maturalne 

7. 07.05.2021 r. – egzaminy maturalne 

8. 11.05.2021 r. – egzaminy maturalne 

9. 22.06.2021 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

 

Zmiany w kalendarzu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 zostały zatwierdzone uchwałą nr XV/12/2020 

Rady Pedagogicznej dnia 07.12.2020 r. 

29.01.2021 r. 

15.01.2021 r. 

(pt.) 

15.30 

Rada Pedagogiczna 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji dla klas I, II, III 

Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

Sprawy organizacyjne w II półroczu 

17.30 
Zebrania z Rodzicami. Obecni wszyscy nauczyciele. 

W klasach I, II, III informacja o uzyskanych wynikach śródrocznych 

01.02.2021r. 

18.01.2021 r. 

(pn.) 

07.10 Początek II semestru dla kl. I, II, III. Zmiana planu lekcji dla klas I, II i III  

18 ÷ 31.01. 

2021 r. 
 Ferie zimowe 

luty/marzec – Promocja szkół zawodowych 2021 r. „Targi edukacyjne” 

06.03.2021 r. 

(sob.) 
9.00 Okręgowe zawody XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

15 ÷ 19.03. 

2021r. 

termin i godz. 

do ustalenia 

przez 

pedagogów 

szkolnych 

Spotkania zespołów wychowawczych w poziomach (klasy:1, 2, 3, 4) 

19.03.2021 r. 

(pt.) 

do godz. 

12.00 
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV 

http://www.salon.perspektywy.pl/

