KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
2 Zakończenie pierwszego okresu zajęć
3 Zimowa przerwa świąteczna
4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
- część pisemna
- część praktyczna
4 Ferie zimowe
5 Wiosenna przerwa świąteczna
6 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna
- część ustna
9 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
- część pisemna
- część praktyczna
10 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1 września 2020 r.
11 grudnia 2020 r.
23 - 31 grudnia 2020 r.

12 stycznia 2021 r.
11 stycznia – 19 lutego 2021 r.
15-28 lutego 2021 r.
1 – 6 kwietnia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
4,5,6 maja 2021 r.
7 - 20 maja 2021 r.

22 czerwca 2021 r.
21 czerwca – 8 lipca 2021 r.
22 grudnia 2020 r. - Wigilia
12 stycznia 2021 r. – egzamin zawodowy
4,5,6 maja 2021 r. – egzamin maturalny
4 czerwca 2021 r.
23, 24 czerwca 2021 r.
22 czerwca 2021 r. – egzamin zawodowy

11 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych
12 Ferie letnie

25 czerwca 2021 r.
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.
U. poz. 1603 oraz z 12 czerwca 2019 r. poz. 1093) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn.
zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1707).
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