KALENDARZ PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Rok szkolny 2020/2021 trwa od 01.09. 2020r. do 25.06. 2021r.
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze

- od 01.09.2020r. do 31.01.2021r.

II półrocze - od 01.02.2021r. do 25.06.2021r.
Rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym
2020/2021 będzie realizowany w pięciu dniach tygodnia.
Dni wolne ustawowo od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021
1.11.2020r. ( niedziela)
11.11.2020r. ( środa)
23.12. – 31.12.2020r. – zimowa przerwa świąteczna
1.01.2021r. ( piątek)
6.01.2021r. ( środa)
1.02 – 14.02. 2021r. – ferie zimowe
1.04 – 6.04. 2021r. – wiosenna przerwa świąteczna
1 -3.05.2021r. ( sobota, niedziela, poniedziałek)
3.06.2021r. ( czwartek)

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole jest
14 październik 2020r.
2 listopad 2020r.
trzy dni egzaminu ósmoklasisty maj 2021r.
4 czerwca 2021r.
EGZAMIN przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
ustalił dyrektor CKE na miesiąc MAJ 2021r.:

1.

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2.

10.09.2020r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

3.

16.09.2020r.

Zebranie ogólne z rodzicami klas I-III

4.

17.09.2020r.

Zebranie ogólne z rodzicami klas IV-VIII

5.

18.11. 2020r.

Zebranie wychowawców z rodzicami klas I-III.
Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

6.

19.11.2020r.

Zebranie wychowawców z rodzicami klas IV-VIII.
Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

7.

21.12.2020r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych
ocenach śródrocznych

8.

23.12.2020r.–
01.01.2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

9.

18.01.2021r.

Termin składania podań o egzamin sprawdzający
i klasyfikacyjny

10.

21.01.2021r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów

27.01.2021r.

Zebranie z rodzicami klas I-III,
poinformowanie o ocenach śródrocznych

12.

28.01.2021r.

13.

29.01.2021r.

Zebranie z rodzicami klas IV-VIII,
poinformowanie o ocenach śródrocznych
Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

14.

1.02. - 14.02.
2021r.
29.03.2021r.

11.

15.
16

14.04.2021 r.

17.

15.04.2021r.

18.
19.

1- 6.04.2021r.
17.05.2021r.

Ferie zimowe
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Zebranie wychowawców z rodzicami klas I-III
Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów
Zebranie wychowawców z rodzicami klas IV-VIII
Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów
Wiosenna przerwa świąteczna
Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych
ocenach rocznych

20.

19.05.2021r.

Zebranie z rodzicami klas I-III,
poinformowanie o ocenach rocznych

21.

20.05.2021r.

Zebranie z rodzicami klas IV-VIII,
poinformowanie o ocenach rocznych

22.

7.06.2021r.

Termin składania podań o egzamin sprawdzający
i klasyfikacyjny

23.

10.06.2021r.

Rada Pedagogiczna - Zatwierdzenie klasyfikacji
i promocji

24.
25.

24.06.2021r.
25.06.2021r.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26. 26.06-31.08.2021r. Wakacje
27.

24 .08.2021r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone organizacji
nowego roku szkolnego 2021/2022

Egzamin sprawdzający lub klasyfikacyjny:
- egzamin sprawdzający nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej
niż dwie oceny niedostateczne okresowe lub roczne,
- w I półroczu egzaminy sprawdzające lub klasyfikacyjne przeprowadzone
będą 25.01.2021r.
- w II półroczu 14.06.2021r.
Egzamin poprawkowy:
- wyznacza się w przypadku rocznej oceny niedostatecznej,
- uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego, a w uzasadnionych
przypadkach do dwóch,
- egzaminy poprawkowe będą przeprowadzone 24.08.2021r.
Egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne i poprawkowe będą przeprowadzone
zgodnie ze Statutem Szkoły.

