
    WAŻNE TERMINY NA ROK SZKOLNY 2020/21 

Termin Zadanie do realizacji 

 1 września Złożenie wniosków o rozpoczęcie stażu na stopień 
nauczyciela kontraktowego, mianowanego i 
dyplomowanego 

2 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 

16-17 września 
 
14 – 18 września 
 
16-17 września 

Zebrania z rodzicami klas 5-8  
 
Zebrania z rodzicami klas 1-4 
 
Zebrania z rodzicami oddziałów „0” 

15 września Rada Pedagogiczna 

Do 14 września Złożenie planów rozwoju zawodowego 

Do 25 września Złożenie Planu wychowawcy klasy (koniecznie z 
uwzględnieniem założeń i zadań wynikających z 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego) 

30 września Dzień Chłopaka ( wychowawcy + SU) 

1 października Międzynarodowy Dzień Muzyki –  nauczyciel muzyki 

14 października 
 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć lekcyjnych.   
 

 październik Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych SP 

1 listopada  Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych.   

9-10 listopada Dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych. Świetlica 
organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

11 listopada 
 

Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo 
wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.   

16 listopada Dzień Tolerancji - wychowawcy 

do 19 listopada  Wystawić  zagrożenia 

do 20 listopada Powiadomić rodziców o zagrożeniach 

 18-19    listopada 
 
16-20  listopada 

Dzień otwarty dla rodziców klas 5-8 
 
Dzień otwarty dla rodziców klas 1-4 
 

 18-19 listopada Dzień otwarty oddziałów „0” 

29 listopada Andrzejki – wychowawcy oraz Samorządy Uczniowskie 

październik, listopad Rady Pedagogiczne szkoleniowe 

4 grudnia Barbórka –  święto górników 



 7 grudnia 
(6 grudnia-niedziela) 

 Mikołajki - wychowawcy 

do 7 grudnia Wystawienie proponowanych ocen 

do 8 grudnia Poinformowanie o ocenach proponowanych 

16 – 22  grudnia Klasowe uroczystości bożonarodzeniowe- wychowawcy 

23-31 grudnia                                 
1 stycznia 

Zimowa przerwa świąteczna 
Nowy Rok 

6 stycznia Święto Trzech Króli. Dzień wolny od pracy. 

do 4 stycznia Wystawienie ocen 

7 stycznia - czwartek Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

13-14 stycznia 
 
11 – 15 stycznia 
 

Zebrania z rodzicami klas 5-8 
 
Zebrania z rodzicami klas 1-4 
 

13-14 stycznia Zebrania z rodzicami oddziałów „0” 

Ferie zimowe Dzień Babci, Dzień Dziadka 

c Ferie zimowe 

10 lutego - środa Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr 

do uzgodnienia Rekolekcje dla SP 

8 marca  Dzień Kobiet 

17-18 marca 
 
15 – 19 marca 
 

Dzień otwarty – 5-8 SP  
 
Dzień otwarty – 1-4 SP 
 

21 – 31 marca Tradycje i zwyczaje wielkanocne - Samorządy 
Uczniowskie, wychowawcy 

27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru – nauczyciele języka 
polskiego 

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

1 – 6 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna 

22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi – nauczyciele przyrody, 
biologii, geografii 

 kwiecień Zebrania  z rodzicami uczniów oddziałów „0”  
 

1 maja - sobota 
3 maja - poniedziałek 

Święto Pracy.  
Uchwalenie Konstytucji. 
(Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych)  

do 11 maja Wystawić  zagrożenia 

do 12 maja Powiadomić rodziców o zagrożeniach. 

12-13 maja 
  

Zebrania z rodzicami klas 1-4 
 



10-14 maja Zebrania z rodzicami klas 5-8 
 

Maj  Zebranie  z rodzicami uczniów oddziałów „0”  

25 maja Egzamin ósmoklasisty – jęz. polski 

26 maja Egzamin ósmoklasisty  – matematyka 

27 maja Egzamin ósmoklasisty –  język obcy nowożytny 

 
25, 26, 27 maja 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla wszystkich uczniów 
szkoły podstawowej  
 (klasy 8 piszą egzaminy) 
 

4 czerwca - piątek Dzień dodatkowo wolny od zajęć lekcyjnych. Świetlica 
organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

do 7 czerwca  Złożenie sprawozdań z planu rozwoju zawodowego 
nauczyciela ( oraz Projektów oceny dorobku zawodowego 
przez opiekunów stażu)  

do 15 czerwca  Wystawienie ocen 

16, 17, 18  czerwca Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty 

17 czerwca (czwartek) Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

25 czerwca-piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 

Sierpień 2020 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szk. 2020/21 

  

 

 

 

 


