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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

1 września 2020r. 

/wtorek/ 

 
 

Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

11 Listopada 2020r. 

/środa/ 

dzień ustawowo wolny od pracy 

Narodowe Święto 

Niepodległości 

art.1.ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 roku o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 1951r., nr 4, poz.28, 

ze zm.) 

12 – 13 listopada 2020r.  

/czwartek – piątek/ 

 

Dni dodatkowo wolne 

od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

23 - 31 grudnia 2020r.  Zimowa przerwa 

świąteczna 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

1 stycznia 2021r. 

/piątek/ 

dzień ustawowo wolny od pracy 

Nowy Rok art.1.ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 roku o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 1951r., nr 4, poz.28, 

ze zm.) 

 

4 - 5 stycznia 2021r. 

/poniedziałek – wtorek/ 

Dni dodatkowo wolne 

od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

6 stycznia 2021r. 

/środa/ 

dzień ustawowo wolny od pracy 

Święto Trzech Króli art.1.ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 roku o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 1951r., nr 4, poz.28, 

ze zm.) 

15 - 28 lutego 2021r. Ferie zimowe § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 
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1 – 6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa 

świąteczna 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

 

30 kwietnia 2021r. 

/piątek/ 

Zakończenie zajęć  

w klasach trzecich 

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

 

3 maja 2021r.  

/poniedziałek/ 

dzień ustawowo wolny od pracy 

Święto Narodowe  

3 Maja  

art. 1. ust.1 ustawy z dnia  

18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 

nr 4, poz.28, ze zm.) 
 

• część ustna: 

język polski 

od 7 do 20 maja 2021r. 

(oprócz 9 i 16 maja) 

• część pisemna: 

od 4 do 20 maja 2021r.  

Egzamin maturalny § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

21 grudnia 2016r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu  

gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. z 2016r. poz.  

2223, ze zm.) 

 

4, 5, 6 maja 2021r. –  

egzamin maturalny 

 

Dni dodatkowo wolne  

od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

 

 

§ 5 ust. 2 pkt. 1) rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

 

3 czerwca 2021r.  

/czwartek/ 

dzień ustawowo wolny od pracy 

Boże Ciało art. 1. Ust.1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 roku o dniach wolnych 

od pracy (Dz. U. z 1951r., nr 4, 

poz.28 ze zm.) 

 

4 czerwca 2021r.  

/piątek/ 

Dzień dodatkowo wolny 

od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 
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25 czerwca 2021r. 

/piątek/ 

 

Zakończenie rocznych 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  

11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

 

26 czerwca - 31 sierpnia 

2021r. 

Ferie letnie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) 

 

5 lipca 2021r. 

/poniedziałek/ 

 

Ogłoszenie wyników 

egzaminu maturalnego 

Komunikat dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej z dnia                         

20 sierpnia 2018r.w sprawie  

harmonogramu przeprowadzania  

egzaminu gimnazjalnego  oraz 

egzaminu maturalnego w 2019 roku 

 

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej – Uchwała ………………………………… 

Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego ………………………………………. 

Pozytywna opinia Rady Rodziców – Uchwała ……………………………………… 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów 

Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu został 

wprowadzony Zarządzeniem ……………. Dyrektora ZSzO w Małogoszczu z dnia 

……… 

 


