KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU
(obowiązujący od 1 grudnia 2020 r.)
1

Rada pedagogiczna

31.08.2020 r. (pon.),
godz. 10.00

2

Rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych

1.09.2020 r. (wt.)

Zebrania rodziców uczniów klas I
– zebranie ogólne
– spotkania z wychowawcami; wybory trójek klasowych i przedstawiciela
rady oddziałowej do rady rodziców

7.09.2020 r. (pon.)
godz. 17.00

4

Wyjazdy integracyjne klas I

wrzesień 2020 r.

5

Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego.

9.09.2020 r. (śr.)
godz. 15.30

3

Zebrania rodziców uczniów klas II
6

7

8

– spotkania z wychowawcami; wybory trójek klasowych i przedstawiciela
rady oddziałowej do rady rodziców
Zebrania rodziców uczniów klas III
– zebranie ogólne; omówienie zasad przeprowadzania egzaminu
maturalnego
– spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych; wybory trójek
klasowych i przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców
Zebranie przedstawicieli rodziców uczniów z wszystkich klas; wybory
prezydium rady rodziców

14.09.2020 r. (pon.)
godz. 17.00
14.09.2020 r. (pon.)
godz. 17.00
15.09.2020 r. (wt.),
godz. 17:00

9

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30.09.2020 r.

10

Otrzęsiny klas I

wrzesień/październik

11

Zebrania śródroczne rodziców klas I-III,
konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

12

Próbne egzaminy maturalne

13

Sprawdziany diagnostyczne dla klas I i II z przedmiotów rozszerzonych

16.11.2020 r. (pon.)
godz. 17.00
listopad/grudzień
wg ustaleń
indywidualnych
Grudzień 2020 r.
wg ustaleń
indywidualnych

14
15
16

Poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych ocenach
niedostatecznych z przedmiotów i ocenach nagannych zachowania w I
półroczu
Termin wystawienia przewidywanych ocen z przedmiotów i ocen
zachowania w I półroczu w kl. III
Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i ocen zachowania w
I półroczu w kl. III

17

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas III

18

Zebrania rodziców uczniów klas III. (meet)

19
20

Termin wystawienia przewidywanych ocen z przedmiotów i ocen
zachowania w I półroczu w kl. I i II
Poinformowanie rodziców uczniów kl. I-II o przewidywanych ocenach
niedostatecznych z przedmiotów i ocenach nagannych zachowania w I
półroczu

1.12.2020 r. (wt.)
8.12.2020 r. (wt.)
15.12.2020 r. (wt.)
Do 15.20
16.12.2020 r. (śr.),
godz. 15:30
17.12.2020 r. (czw.),
godz. 17.00
21.12.2020 r. (pon.)
Do 15.20
21.12.2020 r. (pon.)

21

Wigilia pracowników VI LO

21.12.2020 r. (pon.)

22

Wigilie klasowe (jasełka)

22.12.2020 r. (wt.)

23

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2020 r.

24

Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i ocen zachowania w
I półroczu w kl. I-II

25

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas I i II

26

Zebrania rodziców uczniów kl. I-II

12.01.2021 r. (wt.)
do 15.20
27.01.2021 r. (śr.)
13.01.2021 r. (śr.),
godz. 15:30
1.02.2021 (pon.)
godz.15.30
14.01.2021 r. (cz.),
godz. 17:00
2.02.2021 r. (wt.)
godz. 17.00

27

Studniówka

24 stycznia 2021 r.

28

Ferie zimowe

25.01 – 7.02.2021 r.
4.01 – 17.01.2021 r.

29

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych

7.02.2021 r.

30

Próbne egzaminy maturalne

styczeń-luty 2021 r.
wg ustaleń
indywidualnych

31

Próbne egzaminy maturalne

marzec-kwiecień 2021 r.

32

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04-6.04.2021 r.

33

Dni otwarte (termin zostanie ustalony przez organ prowadzący)

luty/marzec 2021 r.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych końcowych ocen z
przedmiotów i ocen zachowania w klasach III
Poinformowanie rodziców o przewidywanych końcowych ocenach z
przedmiotów i ocenie zachowania, w tym o przewidywanych końcowych
ocenach niedostatecznych i przewidywanych końcowych ocenach
nagannych w kl. III
Zebrania rodziców uczniów kl. III oraz konsultacje indywidualne
nauczycieli z rodzicami klas I i II

14.04.2021 r. (śr.)
Do godz. 15.20

37

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w kl. III

27.04.2021 r. (wt.)

38

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. III

28.04.2021 r. (śr.),
godz. 15.30

39

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III, wręczenie
świadectw ukończenia szkoły

30.04.2021 r. (pt.)

40

Egzamin maturalny – część pisemna – zgodnie z terminarzem CKE

4-20 maja 2021 r.

41

Egzamin maturalny – część ustna – zgodnie z harmonogramem

7-20 maja 2021 r.

34
35
36

42
43

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego – część pisemna – zgodnie z
terminarzem CKE
Dodatkowy termin egzaminu maturalnego – część ustna –zgodnie z
harmonogramem

15.04.2021 r. (czw.),
20.04.2021 r. (wt.),
godz. 17:00

1-16 czerwca 2021 r.
7-12 czerwca 2021 r.

44
45
46
47

Sprawdziany diagnostyczne w kl. I-II z przedmiotów rozszerzonych
Poinformowanie rodziców o przewidywanych końcowych ocenach
niedostatecznych w kl. I i II
Ostateczny termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen z
przedmiotów i ocen zachowania w klasach I i II
Zebrania rodziców uczniów klas I-II; poinformowanie rodziców o
przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenach zachowania

maj/czerwiec 2021 r.
26.05.2021 r. (śr.)
26.05.2021 r. (śr.)
Do godz. 15.20
27.05.2021 r. (cz.),
godz. 17:00
22.06.2021 r. (wt.)
Do godz. 15.20
23.06.2021 r. (śr.)
godz. 15.30
godz. 11.00
24.06.2021 r. (czw.)
godz. 15.30
godz. 10.00

48

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. I i II

49

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. I i II

50

Plenarna rada pedagogiczna

51

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021 r. (pt.)

52

Ferie letnie

26.06-31.08.2021 r.

53

Rada pedagogiczna

31.08.2021 r. (wt.)
godz. 10.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 stycznia 2021 r.
5 stycznia 2021 r.
7 stycznia 2021 r.
8 stycznia 2021 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
7 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
23 czerwca 2021 r.
24 czerwca 2021 r.

