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TERMINARZ –rok szk. 2020/2021 

I okres nauki 

 
Kl. I, II :  1.09.2020 -  15.01.2021 ( 18  tyg. ) 

 
kl. III : 1.09.2020 – 23.12.2020 ( 16   tyg.) 

 

II okres nauki 

 
kl. I i II:  20.01.2021 – 25.06.2021 (20  tyg.-w tym 1 tydz.maturalny) 

 
kl. III:     4.01.2021 – 24.04.2021 ( 14  tyg.) 

 

dni wolne od zajęć 
dydaktycznych 

 
4 czerwca 2020 (pt po Bożym Ciele) 

4,5,6 maja (wt, śr, czw)– pisemne  egz. maturalne 
 

1.09.2020 (wt) 

 
 
 
 
 

10:00 
 
 

11:00 
 
  

Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2020/2021 
(przygotują wych. klas maturalnych, odpowiedzialna 

p.B.Fijałkowska, p.A.Sikorska) 
 
 

-Rozpoczęcie roku szkolnego klas drugich i trzecich (online-teams) 
 
 

-Rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych (stacjonarnie) 
 
 

-Uzupełnienie arkuszy i dokumentacji szkolnej po egzaminach 
poprawkowych 

do 2.09.2020 śr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-uzupełnienie librusa 
 

- założenie dzienników zajęć indywidualnych, rewalidacji itp. 
 
 
 

do 4.09.2020 (pt)  
- podanie tematyki zebrań z rodzicami (przewodniczący Zespołów 

Wychowawczych) 
 

do 7.09.2020 (pon)  

-Złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych 
 

-złożenie planów wychowawczych klas 
 

-złożenie rozkładów nauczania, planów wynikowych i PZO  w 
formie papierowej (odpowiedzialni Liderzy Zespołów 

Przedmiotowych) 
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8.09.2020 (wt) 

 
14:00 Poprawkowe egzaminy maturalne 

8.09.2020(wt) 
 
 

 
 
 

15:00 
 
 
 
 

17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rada Pedagogiczna – przedstawienie  planu nadzoru 

pedagogicznego. 
 
 
 

 Zebrania rodziców uczniów: 

• klas pierwszych 1A, 1B, 1C 
–(17:30 - spotkanie z dyrektorem     w s.gimn., a następnie 

z wychowawcami klas w salach lekcyjnych ) 

• klas pierwszych 1D, 1E, 1F 
–(17:30 - spotkanie wychowawcami klas w salach 
lekcyjnych a następnie  z dyrektorem  w s.gimn.) 

 

15.09.2020(wt) 
 

17.30 

 Zebrania rodziców uczniów: 
 

• klas  drugich 

• klas trzecich 
 

• spotkanie „studniówkowe”-wybór komitetu 
studniówkowego 

 
 

do 11.09.2020 (pt)  
-wybór samorządów klasowych 

 
 

 
do 25.09.2020 (pt) 

 
 
 

do 30.09.2020 (śr) 
 
 
 

 

 
Wybór Samorządu Uczniowskiego 

 
 
 

Założenie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych 
 
 

22.09.2020 (wt) 17:30 Rada Rodziców 

wrzesień 2020  Zajęcia integracyjne klas pierwszych 

do 30.09.2020 (śr) 
 

Zebrania w zespołach klasowych (IPETy) oraz przekazanie do 
dyrektora informacji o proponowanych zajęciach rewalidacyjnych i 
wyrównawczych (opowiedziane: p.A.Wiśniewska i p. I.Radulska) 
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do 1.10.2020 (czw) 
  

 

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 
(uczniowie klas maturalnych) 

 
 

13.10.2020 (wt) 12:30 

• Ślubowanie klas pierwszych ( przygotują wychowawcy klas 
pierwszych, odpowiedzialne:  p.K.Kustra, p. M.Szelkowska) 

• Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
( przygotowuje samorząd szkolny, 

Odpowiedzialni opiekunowie Samorządu Uczniowskiego) 
 
 

14.10.2020 (śr) 
 

9:00 
 
 

 
-Rada Pedagogiczna szkoleniowa 

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 
 

20.10.2020 (wt) 
17:30-
19:30 

Dzień otwarty (kl.I. II i III) 

10.11.2020 (wt) 12:30 

 
Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości                                               

(przygotują nauczyciele historii, wos-u) 
Odpowiedzialni: p.G.Chojnacki, p.L.Kasperowicz 

 
 

17.11.2020 (wt) 
  

 
 

17:30-
19:30 

  

Zebrania rodziców 

 
15.12.2020 (wt) 

 
ok 15-ej 

Wigilia pracowników (organizują zespoły polonistów i 
matematyków) 

do 18.12.2020 (pt)  Wystawienie ocen śródrocznych (klasy trzecie) 

22.12.2020 (wt)   

• Wigilia szkolna 
(przygotuje ks. Marek Iwański) 

• Wigilie klasowe (wychowawcy klas) 

23.12.2020 – 31.12.2020  Zimowa przerwa świąteczna  

5.01.2021(wt)  
15:00 
18:00 

-Rada Klasyfikacyjna klas trzecich 
- Zebrania z rodzicami uczniów klas.III (podsumowanie I okresu 

nauki) 

do 17.01.2021 (pt)  

 

Wystawienie ocen śródrocznych (klasy I i II) 

do 15.01.2021 (pt)  

-Złożenie sprawozdań z planów pracy zespołów przedmiotowych i 
innych agend działających w szkole , planów wychowawczych 

klas, klas, informacji  o realizacji podstawy programowej 
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18.01-31.01.2021  Ferie zimowe 

do 12.02.2021 (pt)  -ewaluacja IPET-ów 

2.02.2021 (wt) 
 

 
 
 
 
 

-Rada Klasyfikacyjna klas drugich 

9.02.2021 (wt) 
 

 
18:00 

 

 

-Rada Klasyfikacyjna klas pierwszych 

- Zebranie rodziców uczniów klas I, II 
(podsumowanie I okresu nauki) 

 

16.02.2021 (wt) 
 

15:00 
 

 

-Rada pedagogiczna –podsumowanie pracy w I półroczu 

 

styczeń 2021  
Studniówka 

do 7 .02.2021 (pt)  
Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 

(uczniowie klas maturalnych i absolwenci) 

marzec 2021  Targi Edukacyjne (EXPO) 

do 19.03.2021 (pt) 
  

 Wystawienie propozycji ocen rocznych (klasy III) 
  

23.03.2021 (wt)  
 
  

• Zebranie dla rodziców  – klasy III 
(informacje o propozycjach ocen rocznych oraz propozycjach ocen 

zachowania) 
Szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotów. 

 

• Dzień otwarty – klasy I i II 

19.03 2021 (pt)  Święto Szkoły 

20.03 2021 (sob) 11:00 Dzień Otwarty dla ósmoklasistów 

do 22.04.2021 (czw)  Wystawienie ocen rocznych w klasach III 
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29.03-31.03.2021 
( pon, wt, śr) 

 Rekolekcje (data do potwierdzenia) 

1.04-6.04.2021 
(czw-wt) 

 Wiosenna przerwa świąteczna 

27.04.2021 (wt) 
 

. 15:00 Rada klasyfikacyjna klas III 

27.04.2021(wt) 16:30 Rada szkoleniowa przed maturą 

kwiecień 2021  
Obchodzimy Dzień Autyzmu (przygotuje Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny, odpowiedzialna: p.E.Komornik) 

do 29.04.2021 (czw) 
do 

12:00 

 
Złożenie do dyrektora do podpisu dyplomów, podziękowań                

oraz świadectw. 

30.04.2021 (pt) 12:30 
Uroczyste zakończenie nauki w klasach III 

Przygotują wychowawcy klas drugich oraz samorząd szkolny  
(odpowiedzialne:  p.Z.Misiak, p.D.Suproniuk, p.A.Foremny ) 

od 4 maja 2021  Egzaminy maturalne 

do 21.05.2021 (pt)  Wystawienie propozycji ocen rocznych i propozycji ocen 
zachowania w klasach I i II 

25.05.2021 (wt)  17.30 
Zebrania z rodzicami  (informacja o propozycjach ocen rocznych i 

propozycjach ocen zachowania). 
Szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotów. 

do 11.06.2021 (pt)  ewaluacja IPET-ów 

do 18.06.2021 (pt) 
do godz. 

12:00 

Złożenie sprawozdań z planów pracy zespołów przedmiotowych i 
innych agend działających w szkole , z planów wychowawczych 

klas, planów pracy własnej, wyjść/wycieczek klas, informacji                 
o realizacji podstawy programowej 

do 15.06.2021 (wt)  Wystawienie ocen rocznych w kl. I i II 

do 16.06.2021 (śr)  
Składanie podań o egzaminy  związane z odwołaniami od 

procedur i deklaracji przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych 

17-18.06.2021 (czw-pt)  Egzaminy klasyfikacyjne oraz egzaminy związane z odwołaniami 
od procedur 

21.06.2021 (pon) 
 

 Rady klasyfikacyjne klas I 

22.06.2021 (wt) 
 

 Rady klasyfikacyjne klas II 

do 23.06.2021 (śr) 
do 

15:00 
Złożenie do dyrektora do podpisu dyplomów, podziękowań oraz 

świadectw. 

25.06.2021 (pt) 10:00 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 

(przygotują wychowawcy klas pierwszych –odpowiedzialni: 
p.I.Radulska, p.A.Michalska) 

do 30.06.2021 (wt) 
do godz. 

14.00 
Rozliczenie dokumentacji (białe dzienniki, arkusze ocen, 

uzupełnienie Librusa) 

od 25.06.2021 (pt) Rekrutacja (termin do potwierdzenia) 
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Uwaga! 

 Dyrektor zastrzega sobie możliwość zmian w uzasadnionych przypadkach. 

 Terminy rad szkoleniowych będą podane dodatkowo. 

 Forma zebrań ,dni otwartych i  Rad Pedagogicznych zostanie podana w późniejszym 

terminie. 

do 30.06.2021 (śr)  Złożenie zadań na egzaminy poprawkowe 

28.06.2021 (pon) 10:00 
Rada Pedagogiczna  -podsumowanie pracy szkoły                         

w roku szk.2020/2021 

 
24 sierpnia 2021r.(wt), 

godz. 9:00 

 Maturalne egzaminy poprawkowe 
-Część pisemna  

23–24sierpnia 2021 
 Maturalne egzaminy poprawkowe 

-Część ustna 
  

od 23.08.2021 (pon) 
 

 
Egzaminy poprawkowe (kl.I-III) 

 
 

26-27.08.2021 (czw,pt)  
Spotkania z zespołach przedmiotowych przygotowanie materiałów 

i planów ( aby zostały złożone do dyrektora przed 1.09.2021) 
 

30.08.2021(pon) 10:00 
Rada Pedagogiczna kończąca rok szk. 2020/2021 

 
 

31.08.2021 (wt) 10:00 
Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szk.2021/2022 

 
 

1.09.2021 (śr) 

 
 
 
 
 
 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2021/2022 
 

(przygotują wych. klas maturalnych, 
Odpowiedzialni:  p.R.Stec, p.A.Maciejewska, p.B.Białobrzeska ) 


