
 

Organizacja roku szkolnego 
2020/2021 

 
I. Rok szkolny: 

1. Rok szkolny trwa od 01 września 2020 r.  do 31 sierpnia  2021r. 
2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 01 września 2020,  a kończą 25 czerwca 2021r.  
3. W klasach programowo najwyższych Technikum zajęcia kończą się 30 kwietnia 2021r.  

 
II. Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:  

1. Zajęcia w semestrze  I w klasach programowo najwyższych technikum trwają  od 01 września 
2020 r. do 22 grudnia 2020r.  

2. Zajęcia w semestrze I w pozostałych klasach trwają  od 01 września 2020 r. do 24 stycznia 2021r.  
3. Zajęcia w semestrze  II w klasach programowo najwyższych technikum trwają  od 04 stycznia 

2021r. do 30 kwietnia  2021r.  
4. Zajęcia w semestrze  II  w pozostałych klasach trwają  od 08 lutego  2021 r. do 25 czerwca  2021r.  

 
III. Przerwy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych:  

1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23 do 31 grudnia 2020 r.  
2. Ferie zimowe:  od 25 stycznia  do 07 lutego 2021 r. 
3. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01 kwietnia do 06 kwietnia  2021r.  
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 

  
• 16 października 2020 (piątek)- dodatkowy dzień wolny 
• 04-05 stycznia  2021 ( poniedziałek- wtorek)- dodatkowe dni wolne 
• 07 maja 2021 (piątek)- tydzień z maturami 
• 04 czerwca 2021 r.( piątek po Bożym Ciele)  

 
W związku z ustalonymi   przez  CKE terminami  egzaminów zewnętrznych  ustalono   dodatkowo:  

• 12 stycznia 2021r. ( wtorek)- etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
(sesja 1. styczeń-luty)  

• 04 maja 2021r.  (wtorek)– egzamin maturalny pisemny z języka polskiego- poziom podstawowy 
• 05 maja 2021r.  (środa)– egzamin maturalny pisemny z matematyki - poziom podstawowy  
• 06 maja 2021r.– ( czwartek) egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego-  poziom 

podstawowy 
• 22 czerwca 2021r. (wtorek) - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(sesja 2. czerwiec-lipiec) 
 

IV. Planowane posiedzenia rady pedagogicznej 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbędą się:  
1. Poświęcone organizacji roku szkolnego 2020/2021–  27 sierpnia 2020r.   
2. Poświęcona przyjęciu planu nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2020/2021 – 15.09.2021 r 

(wtorek) 
3. Klasyfikacyjne za I semestr w klasach programowo najwyższych technikum– 21.12.2020r 

(poniedziałek) 
4. Dopuszczające do sesji egzaminacyjnej w Szkołach dla Dorosłych :  

• Klasa I - I  sem.  11.01.2021;  II sem. –11 .06.2021r. 
5. Klasyfikacyjne za I semestr dla pozostałych klas – 21 .01.2021r. (czwartek) 
6. Podsumowujące I semestr –   16.02.2021r. (wtorek) 



7. Klasyfikacyjne na zakończenie nauki w szkole w klasach maturalnych – 26.04.2021r. 
(poniedziałek) 

8. Klasyfikacyjne pozostałych klas- 18.06.2021 r. (piątek) 
9. Podsumowujące rok szkolny- 01.07.2021 r. (czwartek) 

V. Terminarz zadań związanych z systemem oceniania w szkole  

1. Egzamin poprawkowy maturalny: 24. 08.2021r. (wtorek) 
2. Egzaminy poprawkowe: 25.08.2021r. (środa ) 
3. Termin wystawiania propozycji ocen semestralnych:  

• w klasach programowo najwyższych technikum: 07 grudnia 2020 
• w pozostałych klasach: 07 stycznia 2021 

4. Termin wystawiania propozycji ocen końcowych, końcoworocznych oraz informowania 
rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną : 

• w klasach programowo najwyższych technikum: 12.04.2021 
• w pozostałych klasach: 04.06.2021 

 
VI. Spotkania z rodzicami 

1. Od 17 września 2020r.– wszystkie  klasy  
2. Listopad 2020 r. –      wszystkie klasy  
3. Styczeń 2021r. -  klasy maturalne  
4. Luty  2021r. –  wszystkie klasy oprócz maturalnych   
5. Marzec 2021r –klasy, które będą miały w maju praktyki oraz maturalne- konsultacje dla 

rodziców 
6. Kwiecień 2021 r. –  pozostałe  klasy 

 
VII . Egzaminy zawodowe  potwierdzające  kwalifikacje w zawodzie  

sesja I 
• część pisemna : 12 stycznia 2021r.  
• część praktyczna: 

- dla kwalifikacji, w których jedynym rezultatem jest  dokumentacja:  11 stycznia 2021r. 
- pozostałe kwalifikacje: od 13 stycznia- 19 lutego 2021r.  

sesja II 
• część pisemna: 22 czerwca  2021r.  
• część praktyczna: 

- dla kwalifikacji w których jedynym rezultatem jest  dokumentacja:  21  czerwca  2021r. 
- pozostałe kwalifikacje – 23 czerwca  - 08 lipca  2021r.  

 
 

 
 


