
 
Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021  

ze względu na zmianę terminu ferii zimowych. 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, na mocy którego nastąpiła zmiana terminu ferii 
zimowych (4.01 – 17. 01.2021 r.)  wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021,  

w szczególności terminy dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów.  

Nowy termin ferii zimowych: 

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. 

ZMIANA TERMINU DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostały ustalone w wymiarze 5 dni w 
terminach: 

• 4 maja 2021 r. (wtorek po święcie 3 Maja)  

• 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)  

• 4 czerwca 2021 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)  

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO PO ZMIANIE 

I półrocze – 01.09.2020 r. – 02.02.2021 r. 

II półrocze – 03.02.2021 r. – 25.06.2021 r.  

ŚRÓDROCZNA KLASYFIKACJA UCZNIÓW 

Zmiany terminów związanych z klasyfikacją śródroczną: 

• 22 grudnia 2020 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych 
klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych,  

• 18 stycznia 2021 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

• 1  lutego 2021 r. – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

• 2 lutego 2021 r. – zebranie rady pedagogicznej – uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej,  

• 3 lutego 2021 r. – rozpoczęcie II półrocza, zebranie z rodzicami (on-line) – podsumowanie I półrocza.  
Przewidywana średnia ocena uczniów za I półrocze z poszczególnych zajęć edukacyjnych, będzie 
udostępniona uczniom na platformie Classroom a Rodzicom  poprzez indywidualny kontakt wychowawcy 
z Rodzicem- konsultacje po feriach zimowych w dniu 18 stycznia 2021 r.   

Podstawa prawna. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 
r. poz.2111)  
        Dyrektor szkoły Sylwia Kaniewska 

https://sp.poczesna.edu.pl/2020/12/zmiany-w-organizacji-pracy-szkoly-w-roku-szkolnym-2020-2021/
https://sip.lex.pl/#/act/18972569/2742023
https://sip.lex.pl/#/act/18972569/2742023
https://sip.lex.pl/#/act/18972569/2742023


 
          

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021- po zmianach 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021 1 września 2020 r 

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020 r 

Ferie zimowe (woj. śląskie) 4 – 17 stycznia 2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

Egzamin ósmoklasisty 25 ,26, 27 maja 2021 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r. 

Ferie letnie  26 czerwca  – 31 sierpnia 2021 r. 

 


