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Data Wydarzenie 

03.09.2020 r. 

09.09.2021 r. 

Zebrania informacyjne dla rodziców klas pierwszych 

Zebrania informacyjne dla rodziców klas starszych( II, III, IV) 

do 08.12.2020r. do godz. 12.00 Wpisanie  na ostatnich zajęciach  przewidywanych ocen 

z przedmiotów, których realizacja zgodnie z planem 

nauczania kończy się w pierwszym półroczu, a przewidywane 

oceny śródroczne, są jednocześnie ocenami rocznymi - 

poinformowanie uczniów oraz rodziców 

do 15.12.2020r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach 

rocznych w przypadku jw. 

do 17.12.2020r. Zgłaszanie zastrzeżeń do wystawionej przewidywanej oceny 

rocznej 

do 21.12.2020r. Pisemna odpowiedź nauczyciela o trybie i zakresie 

sprawdzianu 

do 22.12.2020r.   Przeprowadzenie sprawdzianu 

do 18.12.2020r.  

 do godz.15.00 

Wpisanie do dziennika ocen śródrocznych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych i zachowania  

22.12.2000 r. RP  klasyfikacyjna – I półrocze 

04.01.2021r. Rozpoczęcie II półrocza  

do 12.04.2021r do godz. 15.00 Wpisanie  na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu 

wszystkich przewidywanych ocen rocznych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych i zachowania  uczniów klas maturalnych -

poinformowanie uczniów 

13.04.2021r Zebrania dla rodziców  

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych 

o przewidywanych ocenach rocznych 

do 15.04.2021r. Zgłaszanie zastrzeżeń do wystawionej przewidywanej oceny 

rocznej 

do 19.04.2021 r. Pisemna odpowiedź nauczyciela o trybie i zakresie 

sprawdzianu 

do 21.04.2021r.  Przeprowadzenie sprawdzianu 

22.04.2021r.  do godz.15.00 Wpisanie do dziennika ocen rocznych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych i zachowania dla uczniów klas maturalnych 

26.04.2021r. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 

27,28.04.2021r. Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych 

30.04.2021r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 

do 05.05.2021r. Zgłaszanie zastrzeżeń do trybu i sposobu ustalania rocznej 

oceny klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

12.05.2021r. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

do 31.05.2021r.do godz.15.00 Wpisanie  na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu 
wszystkich przewidywanych ocen rocznych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych i zachowania uczniów klas I-III -

poinformowanie  uczniów 

01.06.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III - poinformowanie 

rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  

do 07.06.2021r. Zgłaszanie zastrzeżeń do wystawionej przewidywanej oceny 

rocznej i oceny z zachowania 
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do 09.06.2021r. Pisemna odpowiedź nauczyciela o trybie i zakresie 

sprawdzianu  lub wychowawcy z sprawie zachowania 

do 11.06.2021r. Przeprowadzenie sprawdzianu 

15.06.2021r. do godz.15.00 Wpisanie ocen rocznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

i zachowania  dla uczniów klas I-III 

17.06.2021r. Konferencja klasyfikacyjna klas I-III 

18,20, 22. 06.2021r. Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas I-III 

25.06.2021r. Zakończenie zajęć w klasach I-III 

do 29.06.2021r Zgłaszanie zastrzeżeń do trybu i sposobu ustalania  rocznej 

oceny klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania 

 

06.07..2021r. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

26.08.-27.08.2021 r. Egzaminy poprawkowe dla wszystkich uczniów 

31.08.2021r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 


