
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W KŁANINIE 

zaopiniowany na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 15.09. 2020 r., zaktualizowany w dniu 29.11. 2020 r. 

 

WYDARZENIE DATA 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01 września 2020 r. (wtorek) 

Rada Pedagogiczna plenarna 15 września 2020 r. (wtorek) 

Zebranie z rodzicami  21 września 2020 r. (poniedziałek) 

Dzień Edukacji Narodowej  14 października 2020 r. (środa) - 
Dzień wolny od zajęć szkolnych 

Dzień Wszystkich Świętych  01 listopad 2020 r. (niedziela) 

Narodowe Święto Niepodległości  11 listopada 2020 r. (środa) –  
Dzień wolny od pracy 

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 
dla uczniów klas maturalnych 

04 grudnia 2020 r. (piątek) 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) 
konsultacje indywidualne 

Rada Pedagogiczna dla uczniów klas maturalnych 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) 

Zakończenie I semestru dla uczniów klas maturalnych 22 grudnia 2020 r. (wtorek) 

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 
dla uczniów  pozostałych klas 

22 grudnia 2020 r. (wtorek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 – 03 stycznia 2021 r. 

Ferie zimowe 04 – 17 stycznia 2021 r.  

Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I okres dla uczniów 
pozostałych klas 

22 stycznia 2021 r. (piątek) 

Rada Pedagogiczna dla uczniów pozostałych klas 26 stycznia 2021 r. (wtorek) 

Zakończenie I semestru dla uczniów pozostałych klas 31 stycznia 2021 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06 kwietnia 2021 r. 

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów 

klas maturalnych 
13 kwietnia 2021 r. (wtorek) 

Wystawianie ocen końcowych w klasach maturalnych 23 kwietnia 2021 r. (piątek) 

Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych technikum i 

liceum ogólnokształcącego 
30 kwietnia 2021 r. (piątek) 

Egzamin maturalny: wg kalendarza CKE 04 maja 2021 r. – język polski (wtorek) 
05 maja 2021 r. – matematyka (środa) 
06 maja 2021 r. – język angielski pp –  
- dodatkowy dzień wolny od zajęć 
szkolnych 

Boże Ciało  03 czerwca 2021 r. (czwartek) 

DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH  04 czerwca 2021 r. (piątek) 
- dodatkowy dzień wolny od zajęć 
szkolnych 

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych za II okres 18 czerwca 2021 r. (piątek) 

Rada Pedagogiczna planowa – klasyfikacja i promocja uczniów 22 czerwca 2021 r. (wtorek) 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
2020/2021 

25 czerwca 2021 r. (piątek) 

 

 



 

 


