
KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ HELENÓW DRUGI-ŚWIĘCIEC 

Data Wydarzenie Uwagi 
01.09.2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego przedstawienie planu 

nadzoru na rok szkolny 

2020/21 przyjęcie 

programu wychowawczego - 
profilaktycznego. 

11.09.2020 r. Zebranie Rady Rodziców zapoznanie rodziców z: 

• wymaganiami 

edukacyjnymi 

• podstawowymi 

przepisami 

prawa oświatowego 

(zewn. i 

wewn.) 

• kalendarium 

• terminarzem i 

procedurami 

egzaminów 

zewnętrznych, 

organizacją balu 
ósmoklasisty 

15.09.2020 r. Zebranie z rodzicami, wybory 
rad oddziałowych i 

przedstawicieli Rady 
Rodziców 

• wybory Prezydium RR 

• przedstawienie i 

ewentualna nowelizacja 

regulaminu RR 

• opinia dotycząca 

propozycji dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych 

uchwalenie przez RR 
programu wychowawczo- 

profilaktycznego 

18.09.2020 r. Zebranie Rady Rodziców •wybory Prezydium RR 
•przedstawienie i 

ewentualna nowelizacja 
regulaminu RR  

•opinia dotycząca propozycji 
dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-
wychowawczych 

•uchwalenie przez RR 
programu profilaktyczno-

wychowawczego 

30.09.2020 r.  Wybory Samorządu 
Uczniowskiego oraz 

 



Opiekuna SU 

13.10.2020 r.  Szkolne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej 

 

14.10.2020 r.  Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-

wyrównawczych we 
wszystkich typach szkół 

02.11.2020 r.  Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-

wyrównawczych 

we wszystkich typach szkół 

10.112020 r.  Szkolne obchody 102. 
Rocznicy odzyskania 

niepodległości 

 

10.11.2020 r.  Udział w ogólnopolskiej akcji 
„ Szkoła do hymnu” 

 

18.11.2020 r.  Zebranie z rodzicami budynek szkoły w Helenowie 
Drugim 

25.11.2020 r.  Zebranie Rady Rodziców budynek szkoły w Święćcu 

18.12.2020 r.  Propozycje ocen 
niedostatecznych 

śródrocznych i nagannych 
śródrocznych ocen z 

zachowania 

 

21-22.12.2020 r.  Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-

wyrównawczych 

we wszystkich typach szkół 

23-31.12.2020 r.  Zimowa przerwa świąteczna  

04-17.01.2021 r.  Ferie zimowe  

22.01.2021 r.  Koniec terminu wystawiania 
ocen śródrocznych i ocen z 

zachowania 

 

25.01.2021 r.  Rada Pedagogiczna 
Klasyfikacyjna 

Koniec I półrocza 

27.01.2021 r.  Zebranie z rodzicami budynek szkoły w Helenowie 
Drugim 

05.02.2021 r.  Analityczne zebranie Rady 
Pedagogicznej 

koniec I półrocza 

09-11.02.2021 r. Próbny egzamin 
ósmoklasisty 

 

01-06.04.2021 r.  Wiosenna przerwa 
świąteczna 

 

28.04.2020 r.  Zebranie z rodzicami budynek szkoły w Helenowie 
Drugim 

05.05.2020 r. Zebranie Rady Rodziców Budynek szkoły w Święćcu 

24.05.2021 r.  dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-

wyrównawczych 

we wszystkich typach szkół 



25-27.05.2021 r.  Egzamin ósmoklasisty  

04.06.2021 r.  dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-

wyrównawczych 

we wszystkich typach szkół 

18.05.2021 r.  Propozycje ocen 
niedostatecznych                             
i nagannych ocen                               

z zachowania 

 

18.06.2021 r.  Koniec terminu wystawiania 
ocen rocznych 

 

21.06.2021 r.  Klasyfikacyjne zebranie Rady 
Pedagogicznej 

 

25.06.21 r.  Zakończenie zajęć 
dydaktycznych 

 

30.06.2021 r.  Analityczne zebranie Rady 
Pedagogicznej 

 

25.08.2021 r.  Pisemne egzaminy 
poprawkowe 

 

31.08.2021 r.  Zebranie Rady Pedagogicznej Organizacja roku szkolnego 
2021/2022 

 


