
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 w ZST-E CKU 

po zmianach dokonanych w dniu 19 lutego 2021
1. Rok szkolny 2020 / 2021 od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.

I półrocze / semestr od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 
II półrocze / semestr od 30 stycznia 2021 r.  do 25 czerwca 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe od 4 stycznia 2021 r.  do 17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach najwyższych w technikum

 i liceum dla dorosłych
30 kwietnia 2021 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć w klasach pozostałych 25 czerwca 2021 r.
7. Ferie Letnie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach młodzieżowych. Planuje się wyznaczenie dni 

wolnych od zajęć dydaktycznych w następujących terminach i okolicznościach: 
dni, w których należy przeorganizować prowadzenie zajęć w szkole z uwagi na zagrożenie Covid 19
4.05.2021 - dzień, w którym organizowany będzie egzamin maturalny pisemny z języka polskiego 

/ technikum
05.05.2021 - dzień, w którym organizowany będzie egzamin maturalny pisemny z matematyki / technikum,
06.05.2021 - dzień, w którym organizowany będzie egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego 

/ technikum.
dzień, w którym będzie organizowany egzamin zawodowy / technikum i  branżowa szkoła I stopnia.

9.

Praktyki 
zawodowe

 T3a grupa technik chłodnictwa i klimatyzacji od 19.10.2020 r. do 24.10.2020 r. (1 tydzień)
oraz od 17.05.2021 r. do 04.06.2021 r. (3 tygodnie)

 T3a grupa technik mechanik od 19.10.2020 r. do 24.10.2020 r.(1 tydzień) 
oraz od 17.05.2021 r. do 25.06.2021 r. (6 tygodni)

 T3b (obie grupy zawodowe ) od 17.05.2021 r. do 11.06.2021 r. (4 tygodnie)

10. Egzaminy maturalne w terminie podstawowym: zgodnie z komunikatem CKE 
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf
4.05.2021/wtorek/ język polski – pp  i  język łaciński i kultura antyczna – pr 
5.05.2021 /środa/ matematyka – pp  i  historia muzyki – pr
6.05.2021 /czwartek/ język angielski – pp  i  historia sztuki – pr
7.05.2021 / piątek/ język angielski – pr  i  filozofia – pr
10.05.2021 /  poniedziałek język polski – pr
11.05.2021 /wtorek matematyka. – pr   i  wiedza o społeczeństwie – pr
12.05.2021 / środa / biologia – pr  i  język francuski – pr
13.05.2021/ czwartek/  geografia – pr  i  jęz. francuski – pp, jęz. hiszpański – pp, jęz. niemiecki – pp, jęz.rosyjski – pp, jęz. włoski – pp
14.05.2021 /piątek/ chemia – pr  i  język niemiecki – pr 
17.05.2021 / poniedziałek / historia – pr  i  jęz. rosyjski – pr, 
18.05.2021 / wtorek / fizyka – pr  i  język hiszpański – pr,  
19 .05.2021 / środa / informatyka – pr  i  język włoski – pr
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021 r
Egzaminy maturalne poprawkowe 23, 24 sierpnia 2020 / 
Ogłaszanie wyników egzaminu poprawkowego maturalnego 10 września 2021 r.

11. Egzamin zawodowy / potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

12 PLANOWANE POSIEDZENIA RADY
PEDAGOGICZNEJ ZST-E CKU

13. PLANOWANE SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/


 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek): organizacja roku 
szkolnego 2020 / 2021, informacja o wynikach 
egzaminów poprawkowych, sprawozdanie z nadzoru 
pedagogicznego w roku szkolnym 2019/20, zmiany w 
prawie oświatowym.

 15 września 2020 r. (wtorek): zatwierdzenie planu 
nadzoru pedagogicznego, planów pracy zespołów 
nauczycielskich na rok szkolny 2020 / 2021.

 18 listopada 2020 r. (środa): informacja o 
postępach w nauce uczniów wszystkich klas szkół 
młodzieżowych, analiza wyników maturalnych i 
wyników z egzaminów zawodowych, szkolenie w 
zakresie egzaminów zawodowych.

 29 stycznia 2021 r. (piątek): klasyfikacja półroczna 
uczniów  szkół młodzieżowych / semestralna 
słuchaczy szkół dla dorosłych. 

 9 lutego 2021 r. (wtorek): analiza pracy po 
pierwszym półroczu i semestrze, organizacja pracy w 
drugim półroczu.

 31 marca 2021 r. (środa): analiza postępów  w nauce
uczniów klas maturalnych technikum.

 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek): klasyfikacja 
końcowa uczniów i słuchaczy klas maturalnych 
technikum i liceum dla dorosłych, szkolenie w zakresie
procedur egzaminów maturalnych.

 11 czerwca 2021 r. (piątek): analiza postępów w 
nauce i przewidywanych ocen klasyfikacyjnych.

 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek): klasyfikacja 
roczna uczniów i słuchaczy. 

 25 czerwca 2021 r. (piątek): analiza pracy w roku 
szkolnym 2020 / 2021

 7 września 2020 r. (poniedziałek): spotkanie dyrekcji,
wychowawców  i  opiekunów  z  rodzicami  uczniów  klas
pierwszych, 

 9  września  2020  r.  (środa)  spotkanie  dyrektora  i
wychowawców  z  rodzicami  uczniów  klas  maturalnych
oraz spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas
pozostałych.

 1 października 2020 r.  (czwartek):  od 15.30 do 17.00
dyżur wszystkich nauczycieli. Indywidualne konsultacje z
rodzicami lub uczniami.

 19  listopada  2020  r.  (czwartek):  spotkanie
wychowawców z  rodzicami  uczniów  wszystkich  klas  w
celu podania informacji o postępach uczniów w nauce.

 Od  1  do  5  lutego  2021  r.:  zdalne  spotkania
wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas szkół
młodzieżowych  w  celu  podania  informacji  o  ocenach
półrocznych uczniów szkół młodzieżowych.

 4 marca  2021 r. (czwartek): od 15.30 do 17.00 Dyżur
wszystkich  nauczycieli.  Indywidualne  konsultacje  z
rodzicami lub uczniami.

 16 kwietnia 2021 r. (piątek): spotkanie wychowawców z
rodzicami  uczniów  klas  maturalnych  technikum w  celu
poinformowania o przewidywanych ocenach rocznych. 

 27 kwietnia 2021 r. (wtorek): spotkania wychowawców z
rodzicami uczniów klas pozostałych (niematuralnych) ze
szkół młodzieżowych w celu poinformowania o postępach
w nauce.

 6 maja 2021 (czwartek): od 15.30 do 17.00 Dyżur 
wszystkich nauczycieli. Indywidualne konsultacje z 
rodzicami lub uczniami.

 14  czerwca  2021  r. (poniedziałek):  Spotkania
wychowawców  z  rodzicami  uczniów  klas  ze  szkół
młodzieżowych  w  celu  poinformowania  o  przewidywanych
ocenach rocznych.


