
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

01 września 2020 (wtorek) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

- godzina: 10: 15 – klasy 2, 3, 4 Technikum i klasy 2 i 3 Branżowej Szkoły I stopnia 

- godzina: 08: 15 – klasy 1 Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia 

września 2020 Zebranie Zespołu Wychowawczego 

08 września 2020 (wtorek) Egzamin poprawkowe MATURA 2021 (godzina 14:00) 

09 września 2020 (środa) Zebrania rodziców – godzina 17:00 

10 września 2020 (czwartek) Zebranie rodziców – godzina 17:00 

10 września 2020 (czwartek) Zebranie Rady Rodziców – godzina: 18: 15 

Do 11 września 2020 (piątek) 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie – sesja zimowa styczeń-luty 2021 

15 września 2020 (wtorek) Rada Pedagogiczna – godzina 17:00 

Do 30 września 2020 (środa) 
Termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 
oraz dokumentów będących podstawą dostosowań. 

09 października 2019 (piątek) 
Otrzęsiny klas pierwszych * 
Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela  

14 października 2020 (środa) Dzień Edukacji Narodowej. 

30 października 2020 (piątek) Zapal znicz pamięci * 

01 listopada 2020 (niedziela) Dzień Wszystkich Świętych 

11 listopada 2020 (środa) Święto Odzyskania Niepodległości 

12 listopada 2020 (czwartek) Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości * 

18 listopada 2020 (środa) Zebrania rodziców * 

08 grudnia 2020 (wtorek) Propozycje ocen niedostatecznych na koniec I semestru w klasach Technikum i BS I 

09 grudnia 2020 (środa) 
Informacja dla rodziców uczniów wszystkich klas o proponowanych ocenach niedostatecznych 
na koniec I semestru 

22 grudnia 2020 (wtorek) Wigilia szkolna i Wigilie klasowe * 

23-31 grudnia 2020 Zimowa przerwa świąteczna 

01 stycznia 2021 (piątek) Nowy Rok 

06 stycznia 2021 (środa) Święto Trzech Króli 

11 stycznia – 19 lutego 2021 Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 

12 stycznia 2021 (wtorek) Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 

13 stycznia 2021 (środa) 
Wystawienie ocen na koniec I semestru w klasach maturalnych i promocyjnych Technikum i BS I 
oraz kończących BS I 

14 stycznia 2021 (środa) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna na koniec I semestru 

18 stycznia 2021 (czwartek) Początek semestru II roku szkolnego 2020/2021 

20 stycznia 2021 (środa) Zebrania rodziców * 

luty 2021  Studniówka 2021 * 

Do 07 lutego 2020 (piątek) 
Termin ostateczny składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz 
dokumentów, będących podstawą dostosowań. 

Do 07 lutego 2020 (piątek) 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie – sesja letnia: czerwiec-lipiec 2021 

15-28 lutego 2021 Ferie zimowe 

Do 19 lutego 2021 Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 

26 marca 2021 (piątek) Propozycje ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 

29 marca 2021 (poniedziałek) Informacja dla rodziców klas maturalnych o propozycjach ocen końcoworocznych 

29 -31 marca 2021 Rekolekcje wielkopostne 

31 marca 2021 (piątek) 
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 
styczeń – luty 2021 

01-06 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna 

8 kwietnia 2021 (piątek) 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie – sesja letnia: czerwiec-lipiec w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu 
przez zdających – uczniów oraz absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2021 Zima 

12 kwietnia 2021 (poniedziałek) Zebrania rodziców * 

12 – 26 kwietnia 2021 
Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej – Piła – technik ekonomista 
klasa III  (10 osób) * 

23 kwietnia 2021 (piątek) Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 

26 kwietnia 2021 (poniedziałek) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych 



26 – 30 kwietnia 2021 
Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej – Piła – technik handlowiec 
klasa III (18 osób) * 

27-28  kwietnia 2021 Egzaminy klasyfikacyjne 

28  kwietnia 2021 
(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna po egzaminach klasyfikacyjnych 

30 kwietnia 2021 (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – godz.08:15 * 

30 kwietnia 2021 (piątek) Przygotowanie sal do MATUR 

01 maja 2021 (sobota) Święto Pracy 

03 maja 2020 (poniedziałek) Święto Konstytucji 3 Maja 

04 maja 2020 (wtorek) Egzamin maturalny  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy zawodowe idą na praktyki) 

05 maja 2020 (środa) Egzamin maturalny  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy zawodowe idą na praktyki) 

06 maja 2020 (czwartek) Egzamin maturalny  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy zawodowe idą na praktyki) 

07 – 20 maja 2021 Egzaminy maturalne ustne 

Do 19 maja 2021 (środa) 
Propozycje ocen końcoworocznych w klasach promocyjnych Technikum i BS I oraz kończących 
BS I 

20 maja 2021 (czerwiec) Zebrania rodziców, przekazanie informacji o propozycji ocen końcoworocznych * 

24 – 28 maja 2021 
Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej – Piła – technik handlowiec 
klasa III (18 osób) * 

03 czerwca 2021 (czwartek) Boże Ciało 

04 czerwca 2021 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

15 czerwca 2021 (wtorek) 
Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach promocyjnych technikum, BS I oraz kończących 
BS I 

16 czerwca 2021 (środa) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas promocyjnych Technikum i BS I oraz kończących BS I 

17-18 czerwca 2021  Egzaminy klasyfikacyjne 

18 czerwca 2021 (piątek) Rada Pedagogiczna po egzaminach klasyfikacyjnych 

21 czerwca – 08 lipca 2021 
Etapy praktyczne egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach sesja letnia czerwiec-
lipiec 2021 

22 czerwca 2021 (wtorek) 
Etap pisemny egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021 
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy zawodowe idą na praktyki) 

25 czerwca 2021 (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących ZSZ 

28 czerwca-31 sierpnia 2021 Wakacje letnie 

5 lipca 2021 (poniedziałek) Odbiór świadectw i wyników egzaminu maturalnego 

do 08 lipca 2021 (piątek) 
Ostateczny termin składania oświadczeń o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego z Matury 
2021 

do 08 lipca 2021 
Etapy praktyczne egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach sesja letnia czerwiec-
lipiec 2021 

23-24 sierpnia 2021 Egzaminy poprawkowe maturalne w części ustnej 

Od 23 sierpnia 2021 Egzaminy poprawkowe szkolne dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji w czerwcu 

24 sierpnia 2021 (wtorek) Egzaminy poprawkowe maturalne w części pisemnej 

31 sierpnia 2021 (wtorek) Odbiór świadectw i wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach 

10 września 2021 (piątek) Odbiór świadectw i wyników egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej 

  

opracowała:  Arletta Markiewicz 

* realizacja zależy od zaleceń epidemiologicznych MEN, GIS oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Obornikach 

 


