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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21  

(Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm. ) oraz  

rozporządzenia zmieniającego  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) i  z dnia  12 

czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) 

 

Początek roku szkolnego 1 września 2020 r. (wtorek) 

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 (czwartek) 

 

Ferie zimowe: • 18 - 31 stycznia 2021 r. województwo mazowieckie 

 

Rozpoczęcie II semestru  • 1 lutego 2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

 

Zakończenie roku szkolnego 

 

25 czerwca 2021 r. 

Ferie letnie  

 

26  czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

 

Egzaminy: 

 

Egzamin ósmoklasisty -  

termin główny  
• język polski – 25 maja 2021 r. ( wtorek) – godz. 9:00. 

• matematyka – 26 maja 2021 r. ( środa) – godz. 9:00. 

• język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. ( czwartek) – godz. 9:00. 

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  

rozporządzenia zmieniającego  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 12 czerwca 2019 

r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093):  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych: 

Dni, w których w szkole odbywa się 

egzamin ósmoklasisty 

25, 26, 27 maja 2021 r. 

Uczniowie klas I-VII nie mają lekcji w tych dniach. 

Dni świąt religijnych, które nie są dniami 

ustawowo wolnymi od pracy 

2 listopada 2020 r. 

Inne dni, jeżeli jest to uzasadnione 

organizacją pracy szkoły lub placówki lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 

30 kwietnia 2021 r.- rozpoczęcie „majówki” 

28 maja 2021 r. – piątek po egzaminach ósmoklasistów 

1 czerwca 2021 r. – Dzień Dziecka 

4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele 

Opinia Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z dnia 14 września 2020 r., opinia Rady 

Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

W tych dniach ustalona jest opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów potrzebujących opieki. 

Uczniowie mogą zgłosić się do świetlicy do godziny 9.00 
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Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 

Data Dzień 

tygodnia 

Święto – dzień ustawowo 

wolny od pracy 

Święto w szkole 

14 października 

2020 r. 

środa DEN - na podstawie art. 

74 KN dzień wolny od 

zajęć lekcyjnych  

13 pażdziernika – „Bieg Patrona 

Szkoły” 

14 pażdziernika o godz. 9.00 – 

Ślubowanie uczniów klas 

pierwszych. Uroczystośc dla klas 

pierwszych, przedstawicieli 

Samorzadu Uczniowskiego, 

rodziców uczniów klas pierwszych 

oraz nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

1 listopada 2020 r. niedziela Wszystkich Świętych 30 pażdziernika złożenie kwiatów 

na mogile Patrona Szkoły – 

Samorząd Uczniowski. 

11 listopada   

2020 r. 

środa Narodowe Święto 

Niepodległości 

10 listopada – udział uczniów w 

projekcie edukacyjnym oraz w 

gminnych obchodach Święta 

Niepodległości. 

 

25 i 26 grudnia 

2020 r.  

piątek i 

sobota 

Święta Bożego Narodzenia 22 grudnia – Wigilie klasowe. 

6 stycznia 2021r. środa Święto Trzech Króli 

 

Projekt edukacyjny w ramach zajęć 

z religii. 

4 i 5 kwietnia 

2021 r. 

niedziela i 

poniedziałek 

Święta Wielkiej Nocy Rekolekcje wielkopostne w 

uzgodnionym terminie. 

1 maja 2021 r. sobota 1 Maja – Święto Pracy 

2 Maja  -  Dzień Flagi Projekt edukacyjnyna zajęciach  

plastycznych i świetlicowych 

związany z tematyką. 

18 maja 2021 r. wtorek Dzień pracy 
Świeto Jana Pawła II – projekt 

edukacyjny z okazjj urodzin 

papieża. 

3 maja 2021 r.  poniedziałek Święto Konstytucji 3 Maja 

 

29 kwietnia 2021 r. – akademia z 

okazji święta. 

1 czerwca  2021 r. wtorek Dzień Dziecka Dzień sportu. 

3 czerwca 2021 r. czwartek Boże Ciało Zajęcia edukacyjne w ramach zajęć 

religii. 

 

Ustalone dni zebrań z rodzicami uczniów: 

14.09. 2020 r. 

07.12. 2020 r. 

31. 05. 2021 r. 

Dni otwarte dla rodziców: 

16.11. 2020 r. 

01.03.2021 r. 

10.05.2021 r. 


