
 

Kalendarz roku szkolnego 2020-21 

Zebrania z Rodzicami 

Klasy 0 – III     

     od g.17.00 

Klasy V– VIII 

      g.17.00 

07 września 2020r.:  

kl.0a, Ic godz.17.00 

kl.Ia, Ib godz.17.15 

 

08 września 2020r.  

kl. IIa,IIIa, IIIb 

g.17.00 

kl.IIb, IIIc g.17.15 

 

9 luty 2021r. 

25 maj 2021r. 

09 września 2020r. 

-kl.VI+ VIa 

10 września 2020r. 

-kl.V+ VIb 

14 września 2020r. 

-kl.VIcdef 

15 września 2020r. 

-kl.VII 

16 września 2020r.  

-kl.VIII 

10 luty 2021r. 

24maj 2021r. 

Konsultacje z Rodzicami 

W miarę potrzeb kontakt telefoniczny, 

mailowy… 

Konsultacje zdalne I semestr:  

3.XI.20r., 1.XII.20r. -edukacja 

wczesnoszkolna (kl.I-III) 

+ (kl.IV-VIII) j.polski, religia, plastyka, 

muzyka, technika, wf, etyka,EDB 

4.XI.20r., 2.XII.20r. (kl.IV-VIII) 

matematyka, j.angielski, j.niemiecki, 

historia, WOS, informatyka 

5.XI.20r., 3.XII.20r.- (kl.IV-VIII) 

przyroda, biologia, chemia, fizyka, 

geografia 

 

Konsultacje zdalne II semestr:  

29.III.21r., 27.IV.21r. -edukacja 

wczesnoszkolna (kl.I-III) 

+ (kl.IV-VIII) j.polski, religia, plastyka, 

muzyka, technika, wf, etyka,EDB 

30.III.21r., 28.IV.21r. (kl.IV-VIII) 

matematyka, j.angielski, j.niemiecki, 

historia, WOS, informatyka 

29.III.21r., 29.IV.20r.- (kl.IV-VIII) 

przyroda, biologia, chemia, fizyka, 

geografia 

Terminy posiedzeń  

Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej 

21 stycznia 2021r. 

17 czerwca 2021r. 
Termin poinformowania rodziców  
i uczniów o proponowanych ocenach 

śródrocznych i rocznych niedostatecznych 

oraz nieodpowiednich i nagannych 

zachowania 

do 22 grudnia 2020r. – oceny za I semestr 

do 17 maja 2021r. – oceny roczne 



Termin wystawiania ocen śródrocznych  
i rocznych 

do 14 stycznia 2021r. - oceny za I semestr 

do 11 czerwca 2021r. - oceny roczne 

Zakończenie roku szkolnego  

 
25 czerwca 2021r. 

Ferie 

zimowe  

letnie 

1 – 14 lutego 2021r. 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

– szkoła zapewnia opiekę 
4 czerwca 2020r. 
 

Egzamin ósmoklasisty 

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla 

pozostałych uczniów- szkoła zapewnia 

opiekę) 

25 maja 2021r. - język polski    (wtorek)  g.9.00 

26 maja 2021r. -  matematyka   (środa)     

27 maja 2021r. -  język obcy     (czwartek) 

Przerwa świąteczna 

zimowa  

wiosenna 

 

23 – 31 grudnia 2020r. 

1 – 6 kwietnia 2021r. 

Terminy dni świątecznych, wolnych 

od pracy i nauki 

11 listopada 2020r. 

1 stycznia 2021r. 

6 stycznia 2021r. 

3 maja 2021r. 

3 czerwca 2021r.   
 


