
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

1.  

 

Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

1 września 2020 r. 

2.  
Dzień Edukacji 

Narodowej 
14 października 

3.  

Dodatkowe dni wolne od 

pracy dydaktyczno-

wychowawczej  w roku 

szkolnym 2020/2021 

12, 13 listopad 2020 r. 

4.  
Zakończenie I semestru 

dla klasy IV Technikum  
18 grudnia 2020 r. 

5.   

 

Zimowa przerwa 

świąteczna 

 

23 - 31 grudnia 2020 r. 

6.  

Dodatkowe dni wolne od 

pracy dydaktyczno-

wychowawczej  w roku 

szkolnym 2020/2021 

4, 5 styczeń 2021 

7.  
Zakończenie I semestru 

dla pozostałych klas 
22 stycznia 2021 r. 

8.   
Ferie zimowe 

  

15 - 28 lutego 2021 r. 
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 

9.   
Wiosenna przerwa 

świąteczna 
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

10.   

Zakończenie zajęć w 

klasach (semestrach) 

programowo 

najwyższych w liceum 

oraz technikum 

30 kwietnia 2021 r. 

11.   
Egzamin maturalny 

 

w terminie głównym:  

część pisemna z poszczególnych przedmiotów na 

poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym  

4-22 maja 2021 r.  
część ustna z języka polskiego 7-22 maja 2021 r. oraz 

języki obce nowożytne 4-22 maja 2020 r. 

12.   
Egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie i  

egzamin zawodowy 

Sesja 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021)  

Część pisemna  12 stycznia 2021 r.  

Część praktyczna  

Model „d” 11 stycznia 2021 r. 

Model „w”, „wk” i „dk”  

pp2012 i pp2017 13 stycznia – 19 lutego 2021 r.  

pp2019 13 – 24 stycznia 2021 r. 

Sesja 2 Lato 2021 (czerwiec – lipiec 2021)  

Część pisemna  



pp2012 i pp2017 - 22 czerwca 2021 r.  

pp2019 8-12 czerwca 2021 r. 

Część praktyczna  

Model „d” pp2012 i pp2017 - 22 czerwca 20121 

pp2019 - 7 czerwca 2021 r.  

Model „w”, „wk” i „dk”  
pp2012 i pp2017-  23 czerwca – 8 lipca 2021 r.  

pp2019 11 – 21 czerwca 2021 r.  

 

Termin dodatkowy: 23 czerwca – 2 lipca 2021 r.  

dla pp2019 
Część pisemna  23 czerwca 2021 r. 

Część praktyczna Model „d” 29 czerwca 2021 r. 

Model „w”, „wk” i „dk” 1 – 2 lipca 2021 r.  

13.  

Dodatkowe dni wolne od 

pracy dydaktyczno-

wychowawczej  w roku 

szkolnym 2020/2021 

4 czerwca 2021 r. 

14.  

Zakończenie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

w szkołach 

25 czerwca 2021 r. 

15.  
 

Ferie letnie 

  

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

 

Uwaga:   

Dzień Edukacji Narodowej.  

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października 

2020 roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje 

się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć 

lekcyjnych.  

W dniu tym Ośrodek organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze. 
 

W dodatkowych dniach wolnych od pracy dydaktyczno-wychowawczej tj. 

12, 13 listopada 2020 r., 4, 5 stycznia 2021 r. i 4 czerwca 2021 r., Ośrodek 

organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. 


