KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego
Msza Św. w kościele na Lesisku
Rozpoczęcie roku na hali dla
pierwszoklasistów
Rozpoczęcie roku w wyznaczonych
salach, spotkanie z wychowawcą

01.09.2020

8.00

01.09.2020

9.00

01.09.2020

9.00 kl.
II-III

Rozpoczęcie roku w wyznaczonych
salach, spotkanie z wychowawcą

01.09.2020

Konferencja – zatwierdzenie planu
nadzoru pedagogicznego, online
Zebranie Rady Rodziców

16.09.2020

10.30
kl. IV-VII
17.00

21.09.2020

17.30

Spotkania z rodzicami, zebrania ogólne
klasy V-VII
Spotkania z rodzicami, zebrania ogólne
klasy I-IV
Szkolenie online w ramach WDN„O motywowaniu w zdalnym
nauczaniu, aby uczniom chciało się
chcieć”

22.09.2020

17.00

23.09.2020

17.00

30.09.2020

od 16.00
do 19.00

Konferencja – online, program
profilaktyczny szkoły
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
kl. IV-VII w szkole- zoom
Szkolenie online w szkole ramach
WDN „Wykorzystanie platform w
nauczaniu”

01.10. 2020

17.00

09.10.2020

10.00

09.10.2020

od 15.00
do 18.00

Szkolenie profilaktyczne dla n-li
i rodziców z p. Kudybą online
Konsultacje dla rodziców uczniów
kl. I-VII
Szkolenie RP w szkole z zakresu
profilaktyki uzależnień

15.10.2020

17.00

21.10.2020
18.11.2020

od 17.00
do 18.00
od 15.00
do 17.00

Warsztaty profilaktyczne dla rodziców
”Jak trudno być rodzicem
nastolatka”online- platforma zoom
Zebrania dla rodziców uczniów kl. I-III
wychowawcy online
Zebrania dla rodziców uczniów
kl. IV-VII online
Informacja o zagrożeniach oceną
niedostateczną oraz naganną
z zachowania
Zimowa przerwa świąteczna

18.11.2020

17.30
ok.
40min.

25.11.2020

17.00

25.11.2020

18.00

do 18.12.2020
od 23.12.2020
do 01.01.2021

Wystawienie ocen proponowanych
z przedmiotów i zachowania
Wystawienie ocen za I półrocze

do 20.01. 2021

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

27.01.2021

15.00

Zebrania wychowawców z rodzicami
uczniów kl. I-III
Zebrania wychowawców z rodzicami
uczniów kl. IV-VII
Zimowa przerwa – ferie zimowe

27.01.2021

17.00

28.01.2021

17.00

01- 14.02.2021

Początek II półrocza

15.02. 2021

Konferencja podsumowująca pierwsze
półrocze

15.02.2021

17.00

Konsultacje dla rodziców uczniów
kl. I-VII
Wiosenna przerwa świąteczna

17.03. 2021

od 17.00
do 18.00

Zebrania wychowawców
z rodzicami uczniów kl. I-III
Zebrania wychowawców
z rodzicami uczniów kl. IV-VI
Zebrania z rodzicami uczniów

22.01.2021

01- 06.04. 2021
21.04.2021

17.00

22.04.2021

17.00

19.05.2021

17.00

klas IV-VII – informacja o zagrożeniach
Informacja o proponowanych ocenach
z przedmiotów i z zachowania
Odwołanie od ocen proponowanych

11.06.2021
od 14.06.
do 16.06. 2021

Wystawienie ocen końcoworocznych

18.06.2021

Konferencja klasyfikacyjna

21.06.2021

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

Organizacja wycieczek szkolnych:
Wycieczki szkolne i wszelkie formy wyjścia zostają zawieszone
do marca 2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 listopada 2020r. (niedziela) dzień ustawowo wolny
11 listopada 2020r. (środa) dzień ustawowo wolny
1 stycznia 2021 (piątek) dzień ustawowo wolny
6 stycznia (piątek ) dzień ustawowo wolny
1 maja (sobota) 20201r. dzień ustawowo wolny
3 maja (poniedziałek) 2021r. dzień ustawowo wolny
3 czerwca (czwartek Boże Ciało) 2021r. dzień ustawowo wolny
14 października (środa) KEN zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej
21 grudnia (poniedziałek) i 22 grudnia (wtorek) 2021 zajęcia opiekuńcze
w świetlicy szkolnej
4 stycznia (poniedziałek) i 5 stycznia (wtorek) 2021 zajęcia opiekuńcze
w świetlicy szkolnej

4 czerwca 2020r. (piątek po Bożym Ciele) zajęcia opiekuńcze w świetlicy

