
Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021 
LXII LOMS im. Gen. Broni W. Andersa 

 
Dni wolne:  

• 14.10.2020 

• 02.11.2020    

• 04.05.2021 - 07.05.2021 

• 13.05.2021  

• 04.06.2021 

Ferie: 

• 23.12.2020 - 31.12.2020 

• 01.01.2021 - 17.01.2021 

• 01.04.2021 - 06.04.2021 

Ważne daty: 

• 01.09.2020 rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
 

• 10.09.2020 rada pedagogiczna (plan pracy szkoły, WDN, plan nadzoru 
pedagogicznego, organizacja pomocy p-p), zebranie z rodzicami - organizacja pracy w 
roku szkolnym 2020/2021 
 

• Do 10.09.2020 poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach 
(wychowawcy) - Komunikat Dyrektora CKE. Termin dostarczenia dokumentów 
związanych z dostosowaniami do 30.09.2020 
 

• Do 30.09.2020 wstępna deklaracja zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego 
bezpośrednio po ukończeniu szkoły  
 

• 22.10.2020 Zebranie Zespołów klasowych (pomoc p-p); rada szkoleniowa – 
Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu 
 

• 28.10.2020 (środa) – Rada Pedagogiczna – szkolenie dla nauczycieli: Wsparcie 
emocjonalne młodzieży w kryzysie psychicznym 

 
• 19.11.2020 rada pedagogiczna - analiza wyników matur pod względem jakości, 

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym w r. szk.2020/2021 ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej nauczycieli – szkolenie dla nauczycieli 
 

•  01.02.2021 wystawienie ocen śródrocznych  



 
•  04.02.2021 rada pedagogiczna - klasyfikacja śródroczna, podsumowanie pierwszego 

półrocza, dzień otwarty dla rodziców - wypełnienie druków pomocy psychologiczno-
pedagogicznej   
 

•  08.02.2021 początek drugiego półrocza  
 

• 07.02.2021 ostateczne deklaracje maturalne 
 

• 16.03.2021 wystawienie ocen przewidywanych w klasach III 
 

• 18.03.2021 rada pedagogiczna (zebranie zespołów klasowych, procedury egzaminu 
maturalnego) dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-II,  
zebranie dla rodziców uczniów klas III - oceny przewidywane, procedury na 
egzaminie maturalnym 
 

• 20.04.2021 wystawienie ocen rocznych w klasach III 
 

• 26.04.2021 rada klasyfikacyjna dla klas III; analiza wyników kształcenia oraz 
monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej oraz podczas 
kształcenia hybrydowego i stacjonarnego - szkolenie dla nauczycieli 
 

• 30.04.2021 zakończenie roku szkolnego klas III 
 

• 04.05.2021 - 20.05.2021 egzaminy maturalne 
 

• 18.05.2021 wystawienie rocznych ocen przewidywanych 
 

• 20.05.2021 rada pedagogiczna, dzień otwarty dla rodziców - przekazanie informacji o 
ocenach przewidywanych 
 

• 15.06.2021 wystawienie ocen rocznych 
 

• 21.06.2021 rada klasyfikacyjna 
 

• 25.06.2021 zakończenie roku szkolnego 2020/2021 
 

• 28.06.2021 rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021 
 


