Kalendarz szkolny ZSEG w I semestrze
roku szkolnego 2020/2021
01.09.2020 - 31.12.2020
23.12.2020 - 31.12.2020

-I semestr
- zimowa przerwa świąteczna

wrzesień:
01.09.2020r.

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

godz. 900 – klasy czwarte
godz. 1000 - klasy trzecie
godz. 1100 – klasy drugie
godz. 1200 – klasy pierwsze
do 15 września – kiermasz podręczników używanych (zdalnie)
14.09.2020 (poniedziałek) – posiedzenie RP (hybrydowo)
14 (poniedziałek) - 15.09.2020 (wtorek) – spotkania z rodzicami
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców oraz plenarne zebranie Prezydium Rady
Rodziców (sala 95) godz. 1800

październik:
14.10.2020 (środa) – Dnia Edukacji Narodowej
listopad:
10.11.2020 (wtorek) – Dzień Patrona Szkoły
23.11.2020 (poniedziałek) – spotkania z rodzicami
grudzień:
21.12.2020 (poniedziałek) – wigilijka dla pracowników
22.12.2020 – termin wpisywania ocen semestralnych

Kalendarz szkolny ZSEG w II semestrze
roku szkolnego 2020/2021
01.01.2021 – 25.06.2021 – II semestr
01.02.2021 – 14.02.2021 – ferie zimowe
styczeń:
04.01.2021 (poniedziałek) – konferencja klasyfikacyjna
05.01.2021 (wtorek) – spotkania z rodzicami
07.01.2021 (czwartek) – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
12.01.2021r. – część pisemna
Od 11.01.2021r. do 19.02.2021r. – część praktyczna
Termin ogłoszenia wyników – 31.03.2021r.
Dyplomy potwierdzające kwalifikacje dla absolwentów – 28.05.2021r.
Formuła 2019:
Od 12.06.2021r. do 16.01.2021r. – część pisemna
Od 11.01.2021r. do 24.01.2021r. – część praktyczna
kwiecień:
01.04.2021 – 06.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2021 - (poniedziałek) – termin wpisywania ocen klas czwartych
27.04.2021 – (wtorek) – konferencja klasyfikacyjna
28.04.2021 - (środa) – egzaminy klasyfikacyjne i konferencja zatwierdzająca wyniki
egzaminów klasyfikacyjnych
30.04.2021 - (piątek) – uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły,
maj:
04.05.2021 – 20.05.2021 - część pisemna i część ustna egzaminu maturalnegoharmonogram na CKE
25.05.2021 (wtorek) - spotkania z rodzicami (powiadomić rodziców o proponowanych
ocenach i zagrożeniach)
czerwiec:
08.06.2021 do 08.07.2021 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
18.06.2021 (piątek) – termin wpisywania ocen
21.06.2021 (poniedziałek) – konferencja klasyfikacyjna
22.06.2021 (wtorek) – egzaminy klasyfikacyjne i konferencja zatwierdzająca wyniki
egzaminów klasyfikacyjnych
25.06.2021 (piątek) – uroczyste zakończenie roku szkolnego

28.06.2021 (poniedziałek) – konferencja plenarna RP
29.06.2021 – 05.07.2021 – termin zdawania dokumentacji szkolnej
lipiec:
05.07.2021 (piątek) – rozdanie świadectw maturalnych
sierpień:
24.08.2021 – 27.08.2021 – egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy uzyskali oceny
niedostateczne na koniec roku szkolnego 2020/2021
30-31.08.2021- spotkania robocze komisji przedmiotowych w szkole
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:
część pisemna – 24 sierpnia 2021r.
część ustna – 23 – 24 sierpnia 2021r.
termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
– 31 sierpnia 2021r.

