KALENDARZ – II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

daty

luty
25.02. (czw.)

godziny

15.00

wydarzenia

 posiedzenie rady pedagogicznej:
-

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w I semestrze
sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych
zatwierdzenie zasad i terminarza rekrutacji 2021/2022
zatwierdzenie profili klas na rok szkolny 2021/2022

marzec
po 4 lekcji
26.03. (pt.)

 rekolekcje wielkopostne
 termin powiadomienia uczniów klas III o przewidywanych
ocenach rocznych

kwiecień
01 – 06.04.
08.04. (czw.)

15.00
17.30 – 19.30

26.04. (pon.)
27.04. (wt.)
28.04. (śr.)

14.00
długa przerwa

30.04. (pt.)
18.00
maj
03. – 07.05.
04.05.(wt.)
05.05. (śr.)
06.05. (czw.)
07.05.(pt.)
14.05. (pt.)
17.30-19.30

czerwiec
03 - 04.06.
16.06. (śr.)
17.06. (czw.)

17.30

wiosenna przerwa świąteczna
szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej (Matura 2021)
dzień otwarty
termin ustalenia ocen rocznych dla uczniów klas III

posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas III
posiedzenie rady pedagogicznej:
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów
klas III
 zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III
 spotkanie informacyjne dla kandydatów do Liceum
w roku szkolnym 2021/2022









od 04.05.

20.05. (czw.)
24.05-28.05.








dni wolne od zajęć – Matura 2021
pisemne i ustne egzaminy maturalne (wg harmonogramu)
pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
pisemny egzamin maturalny z matematyki
pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
pisemny egzamin maturalny z matematyki (poziom rozszerzony)

termin powiadomienia uczniów klas I i II o przewidywanych
ocenach rocznych
 dzień otwarty
 sprawdziany międzyklasowe

 dni wolne
 termin ustalenia ocen rocznych
 zebrania rodziców

18.06. (pt.)

14.00

21.06. (pon.)

14.00

22.06. (wt.)

długa przerwa

25.06. (pt.)
29.06. (wt.)

10.00

 posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas 1/1 – 1/7
oraz 2A – 2C
 posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas 2D – 2G
2/1 – 2/7
 posiedzenie rady pedagogicznej:
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji rocznej
 zakończenie roku szkolnego 2020/2021

oraz

 posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku
szkolnym 2020/21:
- sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych
i wnioski do pracy na rok szkolny 2021/2022

Dni wolne od zajęć:
 21 – 22 grudnia 2020 r. – 2 dni: poniedziałek i wtorek przed feriami świątecznymi
 4 – 5 stycznia 2021 r. – 2 dni: poniedziałek i wtorek między 1 i 6 stycznia
 4 – 7 maja 2021 r. – 4 dni: wtorek – piątek - Matura 2021
 4 czerwca 2021 r. – 1 dzień: piątek po Bożym Ciele
__________________________________________________
razem: 9 wolnych dni

