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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

 

01 września 2020r. (wtorek) - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

14 października 2020r. (środa) -  Dzień Edukacji Narodowej  

01 listopada 2020r. (niedziela) - Dzień Wszystkich Świętych 

11 listopada 2020r. (środa) - Narodowe Święto Niepodległości 

08 grudnia 2020r. (wtorek) – wystawienie ocen śródrocznych w klasach czwartych 

10 grudnia 2020r. (czwartek) – rada klasyfikacyjna uczniów klas czwartych 

11 grudnia 2020r. (piątek) - zakończenie I okresu klas czwartych technikum 

23 - 31 grudnia 2020r. - zimowa przerwa świąteczna 

01 stycznia 2021r. (piątek) - Nowy Rok 

06 stycznia 2021r. (środa) - Święto Trzech Króli 

18 stycznia 2021r. (poniedziałek) – wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1 – 3  

21 stycznia 2021r. (czwartek) – rada klasyfikacyjna uczniów klas 1 – 3. Rada podsumowująca pracę szkoły. 

22 stycznia 2021r. (piątek) - zakończenie I okresu dla klas 1 – 3  

01 lutego – 14 lutego 2021r. - ferie zimowe 

31 marca 2021r. (środa) – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – 

luty 2021 

01 kwietnia - 06 kwietnia 2021r. - wiosenna przerwa świąteczna 

22 kwietnia 2021r. (czwartek) – wystawienie ocen końcowych w klasach czwartych 

26 kwietnia 2021r. (poniedziałek) – rada klasyfikacyjna uczniów klas czwartych 

30 kwietnia 2021r. (piątek) - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  technikum 

01 maja 2021r. (sobota) - Święto Pracy 

03 maja 2021r. (poniedziałek) - Święto Narodowe 3 Maja 

28 maja 2021r. (piątek) – rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 

technikum 

03 czerwca 2021r. (czwartek) - Boże Ciało 

17 czerwca 2021r. (czwartek) – wystawienie ocen rocznych w klasach 1 – 3 

21 czerwca 2021r. (poniedziałek) – rada klasyfikacyjna uczniów klas 1 – 3  

25 czerwca 2021r. (piątek) - zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.  - ferie letnie 

05 lipca 2021r. (poniedziałek) – rozdanie świadectw maturalnych 

31 sierpnia 2021r. (wtorek) – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec 

- lipiec 2021 
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Egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach będą się odbywały zgodnie 

z harmonogramem ogłoszonym przez CKE. 

 


