
 

Terminarz  roku  szkolnego   2020/2021 

01.09.20 
/wtorek/ 

Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego 

9.09.20 
/środa/ 

Zebrania  z Rodzicami  klasy pierwsze godz.17.00 i maturalne 

17.30. pozostałe klasy zdalnie. 

22.09.20 
/wtorek/ 

Salon Maturzysty on line 

14.10.20 
/środa/  

Pasowanie klas pierwszych – klasa 2 a technikum i 2m liceum  

14.10.20 
/środa/ 

Dzień Edukacji Narodowej - Samorząd Uczniowski 

10.11.20 
/wtorek/ 

Uroczystość  z  okazji  Dnia Niepodległości  - klasa 2c on line 

18.11.20 
/środa/ 

Wywiadówki  klas maturalnych/ dzień otwarty dla pozostałych 

klas 

30.11.20 
/poniedziałek/  

Poinformowanie  uczniów o  przewidywanych ocenach z 

przedmiotów zawodowych   klasy maturalne do godz.14.00 
listopad/ 

marzec 
Praktyka zawodowa 2a, 2k 

07.12.2020 
/poniedziałek/ 

Ostateczny wpis wszystkich ocen dla klasy 4a, 4k, 4n, 3c,3d  

do godz. 14.00  

09.12.2020 
/ środa/  

Konferencja klasyfikacyjna klasy 4a, 4k, 4n, 3c,3d  

11.12.20 
/piątek/ 

Zakończenie I okresu klasy 4a, 4k, 4n, 3c, 3d 

22.12.20 
/wtorek/ 

Wigilie klasowe dla chętnych klas  

23.12.20 – 

31.12.20 

 Zimowa przerwa świąteczna.  

12.01.21 
/wtorek/ 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  AU.60 

4a,4k,4n część teoretyczna 

22.01.21 
/piątek/ 

Ostateczny  wpis  ocen do godz. 14:00 

25.01.21 
/poniedziałek/ 

Konferencja klasyfikacyjna klas (bez maturalnych)  

25.01.21 
/poniedziałek/ 

Rada  Pedagogiczna 

27.01.21 
/środa/ 

Wywiadówki  wszystkich  klas  

29.01.21 
/piątek/ 

Zakończenie I okresu klasy (bez maturalnych) 

15.02.21 -

28.02.21 

Ferie zimowe . 



10.02.21- 

12.02.21 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe A.60 

 4a,4k, 4n (analityk) część praktyczna -  model w 

24.03.21 
/środa/ 

Wywiadówki  klas maturalnych/ dzień otwarty dla pozostałych 

klas 

22.03.21-

26.03.21 

Tydzień  Patrona  Szkoły 

26.03.21 
/piątek/ 

Uroczystość o  Marii Skłodowskiej - Curie  - klasa 2l, 2k 

01.04.21 – 

06.04.21 

Wiosenna  przerwa świąteczna 

15.04.21 
/czwartek/ 

Wpisanie  i  poinformowanie  uczniów o  przewidywanych 

ocenach  klasy maturalne do godz.14.00 

22.04.21 
/czwartek/ 

Ostateczny  wpis ocen w  klasach  maturalnych  

I  poinformowanie uczniów  o ocenach do godz.14.00 

26.04.21 
/poniedziałek/ 

Konferencja    klas  maturalnych   

30.04.21 
/piątek/ 

Zakończenie  zajęć   klas  maturalnych  

30.04.21 
/piątek/ 

Uroczystość - „ 3 Maj”   klasa 2f , 2e  

maj Praktyka zawodowa klasy 3a, 3k, 3o 

04.05.21 
/wtorek/ 

Rozpoczęcie  egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 

19.05.21 
/środa/ 

Wywiadówki wszystkich klas.

7.06.21 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe CHM.03

 2a, 2k,     część praktyczna - model d

10.06.21 
/czwartek/

Wpisanie  i  poinformowanie  uczniów o  przewidywanych 

ocenach  do godz.16:00

8-12.06.21 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe CHM.03 
  2a, 2k    część teoretyczna

17.06.21 
/czwartek/

Wpisanie  i  poinformowanie  uczniów o  ocenach  do godz.16:00 

18.06.21 
/piątek /

Konferencja klasyfikacyjna wszystkich klas   

25.06.21 

/piątek/ 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 
 


