
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
1.  Rozpoczęcie roku szkolnego
2.  Zakończenie I semestru – klasy IV                       
3.  Zimowa przerwa świąteczna
4.  Zakończenie I semestru /pozostałe klasy/         
5.  Ferie zimowe
6.  Dzień Otwarty Szkoły
7.  Wiosenna przerwa świąteczna
8.  Zakończenie zajęć w klasach IV
9.  Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych. 
10. Ferie letnie                             

1.09.2020.
18.12.2020.
23.12.2020.-1.01.2021.
29.01.2021.
4.01.-15.01.2021.
14.04.2021
1.04.2021.-6.04.2021.
30.04.2021.
25.06.2021.
26.06.-31.08.2021.

DODATKOWE DNI WOLNE

Egzamin maturalny

Dzień Otwarty Szkoły
Egzamin zawodowy pisemny

4.-5.05.2021.

14.04.21.
22.06. 21.

Szkoła organizuje zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze

Egzaminy zawodowe – formuła 2012, 2017
(część pisemna)

Sesja zimowa
 12.01.2021. 

Kwalifikacje: wszystkie

Sesja letnia
22.06.2021. 

Kwalifikacje: wszystkie

EGZAMINY ZAWODOWE- formuła 2012, 2017
(część praktyczna)

Sesja zimowa
(styczeń-luty)

Terminy Kwalifikacje
11.01.2021. E20
11.01.2021. E24

13-14.01.2021. E14

02.02.2021. E12

02.02.2021. E13

19.01.2021 E15

03.02.2021. E16

13-16.01.2021., 11-19.02.2021. E07,E08

21.-25.01.2021., 1.-6.02.2021. EE08



13.-15.02.2021., 28.06.-1.07.2021. EE10
13.-25.01.2021., 11.-19.02.2021. EE03
18-20.01.2021. EE09
11.01.2021. EE22
11.01.2021. EE26
12-14.02.2021. EE11

Sesja letnia 
/czerwiec-lipiec/

Terminy Kwalifikacje
21.06.2021. E20, E24

13-14.01.2021., 24-25.06.2021. E14

28.06.2021. E12

28.06.2021. E13

2.07.2021. E15

2.07.2021. E16

23.06-8.08.2021.  E07, E08

28.06.-08.07.2021. EE08

28.06-1.07.2021. EE10

23.06.-8.07.2021. EE03, EE05

25-28.06.2021. EE09

21.06.2021. EE22

21.06.2021. EE26
2.-5.07.2021. EE11

EGZAMINY PRÓBNE

Próbna matura z języka polskiego Listopad - grudzień 2020.
Próbna matura z matematyki Listopad - grudzień 2020.
Próbna matura z języka obcego Listopad - grudzień 2020.

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP /analiza wyników egzaminów 
zewnętrznych/ 

3.11.2020. godz. 16.00.

Zebrania RP-klasyfikacja za I semestr 
(klasy IV)

 16.12.2020. - Termin ustalenia 
śródrocznych ocen z poszczególnych
zajęć edukacyjnych i z zachowania.

18.12.2020. godz. 16.00.

Zebranie RP-klasyfikacja za I semestr
 8.01.2021. - Termin ustalenia 

29 .01.2021. godz. 16.00.



śródrocznych ocen z poszczególnych
zajęć edukacyjnych i z zachowania

Zebranie  RP – klasyfikacja roczna (klasa IV)
 30.03.2021. - Termin 

powiadomienia o zagrożeniach 
roczna oceną niedostateczną.

 23.04.2021. - Termin ustalenia 
rocznych ocen z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i z zachowania

27.04.2021. godz. 16.00.

Zebranie  RP – klasyfikacja roczna 
 1.06.2021. - Termin powiadomienia 

o zagrożeniach roczna oceną 
niedostateczną.

 18.06.2021. - Termin ustalenia 
rocznych ocen z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i z zachowania

22.06.2021. godz. 16.00.

Konferencja plenarna 29.06.2021. godz. 10.00.
Zebranie RP /organizacja roku szkolnego 
2021/2022

30.08.2021. godz. 10.00.

SPOTKANIA Z RODZICAMI
Spotkanie dyrektora z rodzicami klas 
pierwszych 

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

10.09.2021. godz. 17.00. 
(klasy: 1I oraz 1F)
                      godz. 18.00. 
(klasy: 1AP, 1P, 1DE)

14.09.2021. godz. 17.00. 
Konsultacje dla rodziców 13.10.2020. godz. 18.00.
Konsultacje dla rodziców 10.11.2020. godz. 18.00.

Zebranie klasowe 18.12.2020. godz. 18.00.

Konsultacje dla rodziców 02.02.2021. godz. 18.00.

Zebrania klasowe 16.03.2021. godz. 18.00.
Konsultacje dla rodziców 27.04.2021. godz. 18.00

Zebrania klasowe 01.06.2021. godz. 18.00.
Dodatkowe terminy spotkań z rodzicami wg 
ustaleń wychowawców, po uzgodnieniu 
terminu z dyrektorem szkoły.

EGZAMIN MATURALNY
Cześć pisemna egzaminu maturalnego

9,00 14,00
4 maja wtorek język polski – pp * język łaciński i kultura 

antyczna – pr *
5 maja środa matematyka – pp historia muzyki – pr

6 maja czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 maja piątek język angielski – pr 

język angielski – dj*
filozofia – pr

10 maja poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr język 



kaszubski – pr
11 maja wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – 

pr
12 maja środa biologia – pr język francuski – pr

język francuski – dj
13 maja czwartek geografia – pr język francuski – pp 

język hiszpański – pp
język niemiecki – pp 
język rosyjski – pp 
język włoski – pp

14 maja piątek chemia – pr język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj

17 maja poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj

18 maja wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj

19 maja środa informatyka – pr język włoski – pr 
język włoski – dj

Część ustna egzaminu maturalnego
7 - 20 maja (oprócz 9 i 16 maja) Egzamin jest
przeprowadzany w szkołach według 
harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów 
egzaminacyjnych.

język polski języki
mniejszości

narodowych języki
obce nowożytne język

łemkowski język
kaszubski 

Egzamin jest 
przeprowadzany w szkołach
według harmonogramów 
ustalonych przez 
przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego r. 5.07.2021.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach 
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach 5 lipca 2021 r 

5.07.2021.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
1 Część pisemna - 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
2 Część ustna - – 23–24 sierpnia 2021 r.

Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części

ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona
na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej 

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o
wynikach

10.09.3021.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10.09.3021.
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