ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
(po zmianach wynikających z przesunięcia terminu ferii zimowych)
1.
2.

3.
4.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
I zebranie rodziców – poinformowanie uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych,
o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych
oraz zasadach oceniania zachowania, wybór przedstawicieli
do klasowej i szkolnej Rady Rodziców
Poprawkowy egzamin maturalny
II zebranie rodziców

5.

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej po I okresie
6. +Termin poinformowania wychowawców klas przez nauczycie4li o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach
7klasyfikacyjnych
\
7. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych
8. Zimowa przerwa świąteczna
9. Termin poinformowania wychowawców klas przez nauczycieli o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
10. Ferie zimowe
11. III zebranie rodziców
12. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
13. III zebranie rodziców
Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne
Zebranie Rady Pedagogicznej – omówienie i zatwierdzenie
wyników klasyfikacji, podsumowanie pracy szkoły w I okresie roku szkolnego 2020/2021
18. Koniec I okresu
19. IV zebranie rodziców
14.
15.
16.
17.

20. Rekolekcje wielkopostne
21. Wiosenna przerwa świąteczna
22. Pisemny i ustny egzamin maturalny

1 września 2020 r.
Oddziały przedszkolne
(Przedszkole nr 89, SP nr 44) oraz
klasy 1-3 SP – 1 września 2020 r.
4-6 SP – 2 września 2020 r.
7-8 SP, LO – 3 września 2020 r.
8 września 2020 r., godz. 14.00
Oddziały przedszkolne
(Przedszkole nr 89, SP nr 44) oraz
klasy 1-3 SP – 17 listopada 2020 r.
4-6 SP – 18 listopada 2020 r.
7-8 SP, LO – 19 listopada 2020 r.
7-10 grudnia 2020 r.
do 11 grudnia 2020 r. /do godz.
1500/

do 15 grudnia 2020 r.

23-31 grudnia 2020 r.
do 22 grudnia 2020 r. /do godz.
1500/
4-17 stycznia 2021 r.
Klasy 4-6 SP – 19 stycznia 2021 r.
7-8 SP, LO – 20 stycznia 2021 r.
do 22 stycznia 2021 r.
Oddziały przedszkolne
(Przedszkole nr 89, SP nr 44) oraz
klasy 1-3 SP – 25 stycznia 2021 r.
26 stycznia 2021 r. /do godz. 1500/
27 stycznia 2021 r. /do godz. 1400/
28 stycznia 2021 r.
29 stycznia 2021 r.

29 stycznia 2021 r.
Oddziały przedszkolne
(Przedszkole nr 89, SP nr 44) oraz
klasy 1-3 SP – 29 marca 2021 r.
4-6 SP – 30 marca 2021 r.
7-8 SP, LO – 31 marca 2021 r.
Po uzgodnieniu z parafią pw. św. Antoniego.

1 – 6 kwietnia 2021 r.
4-20 maja 2021 r.
wg oddzielnych harmonogramów

23. Egzamin ósmoklasisty

25,26,27 maja 2021 r.
1

24. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty
25. Dodatkowy termin egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym
terminie
26. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty
27. Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
28. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty
29. Termin poinformowania przez nauczycieli wychowawców
klas o przewidywanych rocznych i końcowych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych
30. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych rocznych i końcowych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych
31. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej po II okresie
32. Termin poinformowania wychowawców klas przez nauczycieli o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych
33. V zebranie rodziców

34. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych
35. Składanie podań o sprawdziany weryfikujące przewidywane
oceny roczne i końcowe
36. Sprawdziany weryfikujące przewidywane oceny roczne
i końcowe
37. Termin wystawienia rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
38. Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne
39. Egzaminy klasyfikacyjne
40. Składanie podań o egzaminy poprawkowe
41. Zebranie Rady Pedagogicznej (omówienie i zatwierdzenie
wyników klasyfikacji)
42. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
43. Zebranie Rady Pedagogicznej
44. Ferie letnie
45. Poprawkowy egzamin maturalny
46. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne
47. Zebranie Rady Pedagogicznej
48. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
49. Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa) oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

16, 17, 18 czerwca 2021 r.
1-16 czerwca 2021 r.
wg oddzielnego harmonogramu

2 lipca 2021 r.
5 lipca 2021 r.
9 lipca 2021 r.
do 21 maja 2021 r. /do godz. 1500/

do 28 maja 2021 r.
24 maja – 2 czerwca 2021 r.
do 4 czerwca 2021 r. /do godz. 1500/
Oddziały przedszkolne
(Przedszkole nr 89, SP nr 44) oraz
klasy 1-3 SP – 7 czerwca 2021 r.
4-6 SP – 8 czerwca 2021 r.
7-8 SP, LO – 9 czerwca 2021 r.
do 10 czerwca 2021 r.

14 czerwca 2021 r. /do godz. 1500/
15 czerwca 2021 r.
16 czerwca 2021 r. /do godz. 1500/
17 czerwca 2021 r. /do godz. 1500/
18 czerwca 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r. /do godz. 1400/
21 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
28 czerwca 2021 r.
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
24 sierpnia 2021 r.
26, 27 sierpnia 2021 r.
31 sierpnia 2021 r.
31 sierpnia 2021 r.
10 września 2021 r.
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Terminy konsultacji z rodzicami:
 7 października 2020 r.
 16 grudnia 2020 r.
 5 maja 2021 r.
Uroczystości szkolne wg oddzielnego harmonogramu.
Próbne egzaminy ósmoklasisty – wg oddzielnego harmonogramu.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 dla SP – 2 listopada 2020 r., 30 kwietnia-4 maja, 25-27 maja i 4 czerwca 2021 r.
 dla LO – 2 listopada 2020 r., 30 kwietnia-4 maja i 4 czerwca 2021 r.
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