
TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

  

1) ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  

- rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020 r. 

- I semestr – 01.09.2020 - 31.01.2021 r.  

- zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 - 31.12.2020 r.  

- powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią 
lub naganną oceną zachowania na I semestr – do 16.12.2020 r. 

- rada klasyfikacyjna za I semestr – 28.01.2021 r.  

- ferie zimowe – 4.01.2021 - 17.01.2021 r.  

- II semestr – 1.02.2021 - 25.06.2021 r.  

- rekolekcje – wg ustalonego planu i terminu  

- wiosenna przerwa świąteczna – 01.04.2021 r. - 6.04.2021 r.  

  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – TERMIN GŁÓWNY  

język polski – 25.05.2021 r. (wtorek) - godz. 9:00  

matematyka – 26.05.2021 r. (środa) - godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 27.05.2021 r. (czwartek) - godz. 9:00  

  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – TERMIN DODATKOWY  

język polski – 16.06.2021 r. (środa) - godz. 9:00  

matematyka – 17.06.2021 r. (czwartek) - godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 18.06.2021 r. (piątek) - godz. 9:00  

  

- powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną i nieodpowiednią 
lub naganną oceną zachowania – do 21.05.2021 r.  

- rada klasyfikacyjna roczna – 18.06.2021 r. (piątek)  

- zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021 r.  



 2) SPOTKANIA Z RODZICAMI  

- 25.09.2020 r.  – zebranie (informacje wstępne, wybór klasowych  rad rodziców, 
w kl. VIII deklaracje przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu z j. obcego 
nowożytnego, do 1 października rodzice muszą złożyć deklarację wyboru języka 
obcego na egzaminie ósmoklasisty, deklaracje z etyki)  
Zebranie dyrektora z radą rodziców, sprawozdawczość, absolutorium i wybór 
prezydium.  

- 05.11.2020 r. – zebranie   

- 10.12.2020 r. – dzień otwarty (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, 
nieodpowiednią lub naganną za I półrocze)  

- 07.01.2021 r. -  zebranie (informacja o propozycjach ocen semestralnych)  

- 03.03.2021 r. – zebranie (podsumowanie I sem. i organizacja II, w kl. VIII informacja  
o wynikach próbnego egzaminu)  

- 07.04.2021 r.  – zebranie kl. VIII (m.in. informacja o procedurach egzaminacyjnych, 
organizacja pracy w czasie egzaminu ósmoklasisty),  

- 07.04.2021 r. – dzień otwarty dla kl. I, II, III, IV, V, VII, zebranie kl. VIII – procedury 
egzaminacyjne  

- 19.05.2021 r. – dzień otwarty - (informacja o zagrożeniach roczną oceną 
niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną)  

- 09.06.2021 r.  – zebranie (informacja o propozycjach ocen rocznych).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



3) UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, KONKURSY  

UROCZYSTOŚĆ, 
IMPREZA, KONKURS TERMIN REALIZACJI  OSOBY  ODPOWIEDZIALNE  

Inauguracja roku szkolnego 
2020/2021  01.09.2020  wychowawcy klas   

  
Pasowanie na ucznia kl. I  01.09.2020  dyrektor szkoły  
„Sprzątamy swój kawałek  
Polski”  18-20.09.2019  R. Skurzyńska, wychowawcy  

Dzień Edukacji Narodowej  14.10.2020  dyrektor szkoły, opiekun SU  
Wybory do Zarządu  
Samorządu Uczniowskiego  październik 2020  opiekun SU  

Uroczystości z okazji  
Święta Niepodległości  10.11.2020  

A. Baczyńska,  
B. Cienkowska,  
nauczyciele historii  

Dzień Patrona. Wystawa 
modeli statków i okrętów.  listopad 2020  

wicedyrektor szkoły, 
B. Cienkowska, E. Czyżewska 
wychowawcy klas,  

Festiwal SZUM  jeżeli warunki pozwolą    
Rajdy PTTK  wg harmonogramu PTTK    
Zawody sportowe  wg harmonogramu  SZS   
Szkolne eliminacje 
do konkursów 
przedmiotowych  

wg terminarza KO 
(październik 2020)  nauczyciele przedmiotów  

Zabawy andrzejkowe klas 
IV-VIII  listopad 2020  opiekun  SU, wychowawcy   

Jasełka  grudzień 2020  K. Kozak, M. Stefańska  
Świąteczne spotkanie  
z kolędami dla nauczycieli  
i rodziców  

grudzień 2020  B. Cienkowska  

Zabawy karnawałowe   
  styczeń/luty 2021  opiekun SU, 

wychowawcy klas   

Dzień Babci, Dzień Dziadka  styczeń/luty 2021  wychowawcy klas I-III  

Dzień św. Patryka  marzec 2021  zespół nauczycieli anglistów  
Dzień Kobiet  8.03.2021  dyrektor szkoły  
Święto liczby π    
Konkursy matematyczne 
dla uczniów kl. IV-VIII  

marzec 2021  zespół nauczycieli 
matematyki 

Szkolny Dzień Wiosny  22.03.2021  wszyscy nauczyciele  

Uroczystości z okazji  
Święta Konstytucji 3. Maja  4.05.2021  

A. Baczyńska,  
B. Cienkowska,  
nauczyciele historii  

Konkursy tematyczne 
(np. Świetlik, Kangur,  
Recytatorskie, inne)  

kwiecień/maj 2021  nauczyciele przedmiotów  

Dzień Matki  maj 2021  wychowawcy klas I-III  
Bal Absolwenta  czerwiec 2021  wychowawcy klas VIII  



Szkolny Dzień Dziecka  01.06.2021  opiekunowie SU,  
wszyscy nauczyciele  

Dzień Sprzątania Półek 
I Szafek   24.06.2021  wszyscy nauczyciele  

Pożegnanie absolwentów   
kl. VIII   25.06. 2021  

wychowawcy klas VIII, 
B. Cienkowska  
  

Zakończenie roku szkolnego  25.06. 2021  wychowawcy klas I-VII,  
opiekun SU  

   
  

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

 

2 listopada 2020 r. – (poniedziałek) - dyżury nauczycieli   

29 kwietnia 2021 r. – (czwartek) - dyżury nauczycieli   

30 kwietnia 2021 r. – (piątek) - dyżury nauczycieli  

25 maja 2021 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty - j. polski  

26 maja 2021 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty - matematyka  

27 maja 2021 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty - j. obcy nowożytny  

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

7 czerwca 2021 (poniedziałek) – dzień po weekendzie Bożego Ciała - dyżury nauczycieli  

  

    

  

  


