HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
I semestr – klasy maturalne
I semestr – klasy pozostałe
Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu pracy
1/ Spotkanie z rodzicami klas pierwszych i maturalnych
2/ Spotkanie z rodzicami pozostałych klas
Ślubowanie klas pierwszych
Wywiadówka śródroczna – wszystkie klasy
Zakończenie klasyfikacji po pierwszym semestrze – klasy
maturalne
Rada pedagogiczna - klasyfikacja po pierwszym semestrze klasy maturalne
1/ Wywiadówka śródroczna - pozostałe klasy,
2/ Wywiadówka po pierwszym semestrze - klasy maturalne
Egzamin zawodowy – sesja zimowa

1 września 2020 (wtorek)
1 września 2020 – 11 grudnia 2020
1 września 2020 - 22 stycznia 2021
14 września 2020 (poniedziałek)
1/ 16, 17 września 2020 (środa, czwartek)
2/ 23, 24 września (środa, czwartek)
23 października 2020 (piątek) - dwie tury
18, 19 listopada 2020 (środa, czwartek)
11 grudnia 2020 (piątek)
14 grudnia 2020 (poniedziałek)
1/ 13, 14 stycznia 2021
2/ 20, 21 stycznia 2021
11.01 – 19.02. 2021

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
2245)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Zakończenie klasyfikacji po I semestrze (klasy pozostałe)
Rada pedagogiczna - klasyfikacja po I semestrze (klasy
pozostałe)
II semestr – klasy maturalne
II semestr – klasy pozostałe
Rada pedagogiczna - podsumowanie I semestru
Wywiadówka po I semestrze (bez klas maturalnych)
Wywiadówka śródroczna dla klas maturalnych
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
Rada pedagogiczna - klasyfikacja klas maturalnych
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
Egzamin maturalny
Wywiadówka śródroczna dla pozostałych klas
Zakończenie klasyfikacji rocznej
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021
Egzamin zawodowy – sesja letnia

23 grudnia - 31 grudnia 2020
1 lutego 2021 – 14 lutego 2021
22 stycznia 2021 (piątek)
25 stycznia 2021 (poniedziałek)
14 grudnia 2020 - 30 kwietnia 2021
25 stycznia 2021 – 25 czerwca 2021
23 luty 2021 (wtorek)
3, 4 marca 2021 (środa, czwartek)
23 marca 2021 (wtorek)
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
23 kwietnia 2021 (piątek)
26 kwietnia 2021 (poniedziałek)
30 kwietnia 2021
od 4 maja 2021(wtorek)
19, 20 maja 2021 (środa, czwartek)
18. 06. 2021 (piątek)
21.06.2021 (poniedziałek)
od 21.06 – 8.07. 2021

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
2245)

29.
30.
31.
32.

Zakończenie roku szkolnego
Rada pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2020/21
cz.1
Ferie letnie – wakacje
Egzamin maturalny – sesja poprawkowa
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.
zm.);

25 czerwca 2021
7 lipca 2021 (środa)
28 czerwca - 31 sierpnia 2021
24 sierpnia 2021 (wtorek)

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

33.
34.

Egzamin maturalny- sesja poprawkowa część ustna
Egzaminy poprawkowe
Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego
2020/2021 cz.2 oraz organizacja roku szk. 2021/2022.

23-24 sierpnia 2021
24 sierpnia – 26 sierpnia 2021
27 sierpnia 2021 (piątek)

Dni wolne od zajęć edukacyjnych wynikające z organizacji roku szkolnego:
• 14.10. 2020 – DEN (środa) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
• 12.01 2021 – egzamin pisemny zawodowy - sesja zimowa (technikum, BS) (wtorek)
• 22.06.2021 - pisemny egzamin zawodowy - sesja letnia (technikum, BS) (wtorek)
• 4.06.2021 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (piątek po Bożym Ciele)
• 04.05.;05.05.;06.05. 2021 – dni wolne dla LO i technikum (egzamin maturalny)
• Inne – wg potrzeb
Podstawa prawna:
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432
z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.)
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.)

