Terminarz dla uczniów i rodziców SLO nr 3 STO 2020/2021
Dni

Godziny

Wydarzenia

01.09 (wtorek)
07.09 (poniedziałek)

10.00
17.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w klasach z Wychowawcą
Zebranie z rodzicami w szkole – zapoznanie rodziców z nadzorem
pedagogicznym na rok szkolny 2020/2021, zapoznanie ze statutem,
regulaminami, programami nauczania oraz wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania, egzamin maturalny 2021, sprawy bieżące
Podpisanie przez uczniów wstępnych deklaracji maturalnych
Wycieczek nie przewiduje się ze względu na COVID-19, jeśli sytuacja
epidemiczna ulegnie poprawie, wyjazdy odbędą się w kwietniu
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28.09 (poniedziałek)
wycieczki
14.10 (środa)
19.10 (poniedziałek)

15.00
17.00-19.00

1.11 (niedziela)
11.11 (środa)

Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, sprawy bieżące
Wywiadówka online*
Wszystkich Świętych
Święto odzyskania niepodległości

16.11 (poniedziałek)

15.00
17.00-19.00

Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, sprawy bieżące
Wywiadówka online*

14.12 (poniedziałek)
14-15.12 (poniedziałek/wtorek)

15.00
17.00

23 – 31.12

Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, podanie zagrożeń, sprawy bieżące
Zebranie online – poinformowanie rodziców o zagrożeniach
i
przewidywanych
ocenach
semestralnych.
Rozmowy
indywidualne z Nauczycielami. Zagrożenia wysłane online do
Rodziców przez Wychowawców klas.
Przerwa Świąteczna

04.01 – 17.01

Ferie zimowe

18.01

Początek zajęć po feriach zimowych

22.01 (piątek)
25.01 (poniedziałek)

15.30
15.00
17.00
18.30

do 29.01 (piątek)
15.03 (poniedziałek)

15.00
17.00-19.00
18.30

1.04 – 6.04
23.04 (piątek)
26.04 (poniedziałek)

15.00
17.00-19.00
18.30

30.04 (piątek)
1.05 (sobota)
2.05 (niedziela)
3.05 (poniedziałek)
4.05-7.05
od 4.05
24.05 (poniedziałek)

3.06 (czwartek)
4.06 (piątek)
18.06 (piątek)
21.06 (poniedziałek)
25.06 (piątek)
26.06 – 31.08.2021

15.00
17.00

14.30
15.00
10.00

Ostateczny termin wystawienia ocen
Rada Nauczycieli – klasyfikacja i zatwierdzenie wyników
nauczania w I semestrze
Zebranie online*– podsumowanie I semestru
Zebranie z kandydatami
Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych przez klasę III
Rada Nauczycieli – wyniki w nauce kl. I-II, podanie zagrożeń w kl. III,
wyznaczenie terminów ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych,
sprawy bieżące
Wywiadówka online*
Zebranie z kandydatami
Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne
Ostateczny termin wystawienia ocen kl. III
Rada Nauczycieli – klasyfikacja klasy III, wyniki w nauce,
sprawy bieżące
Wywiadówka online* dla klas I – II
Zebranie online* klasa III
Zebranie z kandydatami
Uroczyste zakończenie roku dla klas III
Dzień wolny - Święto
Święto – Dzień Flagi Narodowej
Święto Konstytucji 3 Maja
Dni wolne z dni dyrektorskich dla uczniów klas I-II – matury pisemne
Matury ustne i pisemne wg harmonogramu CKE
Rada Nauczycieli – podanie zagrożeń kl. I-II, sprawy bieżące
Zebranie w szkole – pisemna informacja o zagrożeniach i o
przewidywanych ocenach rocznych. Rozmowy indywidualne z
Nauczycielami.
Boże Ciało – dzień wolny
Dzień wolny z dni dyrektorskich
Ostateczne wystawienie ocen w kl. I - II
Rada Nauczycieli – klasyfikacja kl. I – II
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Ferie letnie

* Wszystkie wywiadówki/zebrania online w chwili poprawy sytuacji epidemiologicznej będą odbywały się
stacjonarnie w szkole. O zmianach będą Państwa informowali Wychowawcy klas pocztą elektroniczną. Za
zaistniałą sytuację przepraszamy i bardzo prosimy o zrozumienie.

