
 

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2020/2021 

zmieniony w związku z nowym terminem ferii zimowych 

wprowadzonym przez MEN 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

im. Franciszka Ratajczaka 

w Kościanie 

 

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    01.09. 2020 r. 

a) pierwsze półrocze            01.09.2020 r. – 07.02.2021 r.  

b) zakończenie rocznych zajęć 

 dydaktyczno-wychowawczych             25.06.2021 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna          23.12.2020 r.– 31.12.2020 r. 

3. Zimowa sesja egzaminacyjna LO dla Dorosłych       III, V sem.– 23-24.01.2021 r. 

4. Ferie zimowe            04.01.2021 r.– 17.01.2021 r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna          01.04.2021 r.– 06.04.2021 r. 

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w klasach programowo najwyższych w szkołach  

ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym  30.04.2021 r.  

7. Wiosenna sesja egzaminacyjna LO dla Dorosłych     VI semestr – 24 – 25 kwietnia 2021 r. 

             IV semestr – 19 – 20 czerwca 2021 r. 

9. Ferie letnie             26.06.2021 r. – 31.08.2021 r. 

 II. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 

1. Egzamin maturalny: 

a) część ustna       07.05.2021 r.– 20.05.2021 r.  

        (oprócz 9 i 16 maja) 

 



Szczegółowy harmonogram części ustnej zostanie ustalony w późniejszym terminie. 

b) część pisemna:  

- język polski (pp)      4 maja 2021 r. 

- matematyka (pp)     5 maja 2021 r. 

- język angielski (pp)     6 maja 2021 r.  
 

- język angielski (pr)     7 maja 2021 r. 
 

- język polski (pr)      10 maja 2021 r. 

- matematyka (pr)     11 maja 2021 r. 

- wiedza o społeczeństwie (pr)   11 maja 2021 r. (godz. 14.00) 

- biologia (pr)      12 maja 2021 r. (godz. 9.00) 

- geografia (pr)     13 maja 2021 r. (godz. 9.00) 

- język niemiecki (pp)    13 maja 2021 r. (godz. 14.00) 
 

- chemia (pr)      14 maja 2021 r. (godz. 9.00) 

- język niemiecki (pr)     14 maja 2021 r. (godz. 14.00) 
 

- historia (pr)      17 maja 2021 r. (godz. 9.00) 

- fizyka (pr)      18 maja 2021 r. (godz. 9.00) 

- informatyka (pr)     19 maja 2021 r. (godz. 9.00) 

 

2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

a) sesja 1. Styczeń – luty 2021 r. 

- część pisemna: 12 stycznia 2021 r.  

- część praktyczna: 11 stycznia – 19 lutego 2021 r. (model „d” – 11 stycznia 2021 r.) 

 

b) sesja 2. Czerwiec – lipiec 2021 r. 

- część pisemna: 22 czerwca 2021 r. 

- część praktyczna: 21 czerwca – 8 lipca 2021 r. (model „d” – 21 czerwca 2021 r.) 

Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji zamieszczony jest 

w Komunikacie dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r. 



III. SPOTKANIA Z RODZICAMI  

1. Zebrania informacyjne: 

a) klasy pierwsze oraz klasy IV technikum i klasa III LO   16.09.2020 r.  

b) pozostałe klasy       23.09.2020 r. 

c) zebranie plenarne Rady Rodziców     23.09.2020 r. 

 

2. Wywiadówka śródroczna w I półroczu: 

- informacja o ocenach cząstkowych i frekwencji   18.11.2020 r.   

3. Zebranie z rodzicami   

- (informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)    10.02.2021 r.  

4. Wywiadówka śródroczna w II półroczu: 

-  (informacja o ocenach cząstkowych i frekwencji)   30.03.2021 r.  

5. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych) 

a) klasy maturalne        14.04.2021 r. 

b) pozostałe klasy        09.06.2021 r. 

 


