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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

- HARMONOGRAM PRACY

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PIETRZYKOWIE

TERMIN ZADANIE

24 sierpnia 2020 r. Spotkanie organizacyjne Rady Rodziców:
 Przedstawienie kadry pedagogicznej
 Zatwierdzenie składki miesięcznej na artykuły papiernicze itp.
 Wybór przez radę rodziców oferty obiadowej dla wychowanków i uczniów
 Wybór przez radę rodziców rodzaju ubezpieczenia wychowanków i 

uczniów
27 sierpnia 2020 r. Posiedzenie organizacyjnej Rady Pedagogicznej

 Zaopiniowanie przydziału nauczycielom czynności dodatkowych 
wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego

 Organizacja pracy Zespołu
 Zaopiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

01 września 2020 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
10 września 2020 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

 Zatwierdzenie rocznego planu pracy Zespołu i załączników do planu
 Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
 Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć w Zespole
 Przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych

14 września 2020 r.
Podział na grupy

Spotkanie wychowawców z rodzicami wychowanków i uczniów:
 Przedstawienie harmonogramu pracy Zespołu oraz Kalendarza imprez i 

uroczystości szkolnych na rok 2020/2021
 Zapoznanie rodziców z prawem wewnątrzszkolnym (Statut, wymagania 

edukacyjne i zasady oceniania, wytyczne pt. „Bezpieczny powrót do szkół”)
 Wybór Rad Oddziałowych oraz Rady Rodziców

Październik 2020 r. Szkolenie Rady Pedagogicznej. 
04 listopada 2020 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami wychowanków i uczniów:

 Poinformowanie rodziców o postępach wychowanków i uczniów w nauce 
oraz o bieżących sprawach wychowawczych

06 grudnia 2020 r. Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania oraz stwierdzenie
braku podstaw do klasyfikacji uczniów

12 grudnia 2020 r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (pisemne potwierdzenie) o:
 przewidywanych ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów 

oraz zachowania
 braku podstaw do klasyfikacji uczniów

23.12-31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
15 stycznia 2021 r. Wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania we wszystkich 

klasach oraz poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych z przedmiotów        
i zachowania

21 stycznia 2021 r.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej :
 Klasyfikacja śródroczna wychowanków i uczniów Zespołu
 Przedstawienie przez dyrektora informacji o działalności Zespołu i ogólnych

wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
25 stycznia 2021 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami wychowanków i uczniów:



 Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej z przedmiotów oraz 
zachowania wychowanków i uczniów Zespołu

15.02-28.02.2021 r. Ferie zimowe dla woj. wielkopolskiego
25 luty 2021 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej:

 Omówienie procedur organizacji egzaminu zewnętrznego.
 Część warsztatowa

30 marca 2021 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami wychowanków i uczniów:
 Poinformowanie rodziców o postępach wychowanków i uczniów w nauce 

oraz o bieżących sprawach wychowawczych
01 kwietnia – 06 
kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 maja 2021 r. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania oraz 
stwierdzenie braku podstaw do klasyfikacji uczniów

19 maja 2021 r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (pisemne potwierdzenie) o:
 przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz 

zachowania
 o braku podstaw do klasyfikacji uczniów

25 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty – język polski
26 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty -  matematyka
27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny
18 czerwca 2021 r. Wystawienie ocen rocznych z przedmiotów i zachowania we wszystkich klasach 

oraz poinformowanie uczniów o ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania
21 czerwca 2021 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej :

 Klasyfikacja roczna wychowanków i uczniów Zespołu

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29 czerwca 2021 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej :

 Podsumowanie pracy Zespołu
 Przedstawienie przez dyrektora informacji o działalności Zespołu i ogólnych

wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
26 czerwca – 
31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie


