
Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego  
w Otwocku 

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 po zmianach  

 (zmiany zaznaczono na czerwono) 

 

L.p. Wydarzenie Data Godzina 

1.  Spotkanie wychowawców z uczniami przyjętymi 
do klas pierwszych  i ich rodzicami w roku 
szkolnym 2020/2021 

28/31.08.2020 r. 18.00 

2.  Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 i Dzień 
Patrona. 

 Msza św. w kościele parafialnym 

 Uroczystość w szkole. 

 
04.09.2020 r. 

 
8.45 

10.00 

3.  Kiermasz  podręczników używanych 
organizowany przez Samorząd Uczniowski. 

03-09.09.2020r. 10.00- 13.00 

4.  Rada pedagogiczna – przedstawienie planu 
nadzoru pedagogicznego 

15.09.2020 r. 15.30 

5.  Zebranie wychowawców z rodzicami (klasy I – 
III). Przedstawienie/przypomnienie zasad 
oceniania wewnątrzszkolnego, regulaminu 
usprawiedliwiania nieobecności i wycieczek 
szkolnych. 

 Wybór trójek klasowych rodziców. 

 Spotkanie  przedstawicieli rodziców-
kandydatów do rady rodziców – z 
dyrektorem szkoły. 

 
 
 

15.09.2020 r. 

 
 
    17.30 POSP 
18.30 POGIM 

6.  Ostateczny termin składania wstępnych 
deklaracji maturalnych  przez uczniów klas III. 

30.09.2020 r.  

7.  Otrzęsiny klas pierwszych 13.10.2020r. 12.30 

8.  Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. 

14.10.2020r. 10.00 

9.  Narodowe święto Niepodległości - dzień wolny  11.11.2020r.  

10.  Zebranie zespołów klasowych – klasy III. 26.11.2020r. 16.00 

11.  Zebranie wychowawców z rodzicami i dzień 
otwarty dla rodziców.  

26.11.2020 r.     17.30 POSP 
18.30 POGIM 

12.  Zebranie zespołów klasowych – klasy I-II. 17.12.2020 r. 15.30 

13.  Ostateczny termin wystawiania klasyfikacyjnych 
ocen śródrocznych przez nauczycieli w klasach 
III. 

21.12.2020 r.  

14.  Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja 
klas III za pierwsze półrocze roku szkolnego 
2020/2021. 

22.12.2020 r. 15.30 

15.  Spotkanie wigilijne. 22.12.2020 r. 12.00 



16.  Zimowa przerwa świąteczna. 23.12.2020 r.- 
-1.01.2021r. 

--- 

17.  Święto Trzech Króli - dzień wolny  6.01. 2021 r.  

18.  Ostateczny termin wystawiania klasyfikacyjnych 
ocen śródrocznych przez nauczycieli w klasach I-
II. 

14.01.2021 r. 
28.01.2021 

 

19.  Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja 
uczniów klas I-II za pierwsze półrocze roku 
szkolnego 2020/2021. 

15.01.2021 r. 
29.01.2021 

10.00 
15.30 

20.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 15.01.2021 r.  

21.  Ferie zimowe. 18 – 31  
4- 17 

01.2021 r. 

 

22. ̀  Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 
podsumowujące pracę szkoły w pierwszym 
półroczu. 

8.02.2021 r.  15.30 

23.  Termin składania ostatecznych deklaracji 
maturalnych. 

8.02.2021r.  

24.  Rekolekcje wielkopostne. Dokładny termin 
zostanie ustalony przez władze kościelne. 

--.03.2020 r. *  

25.  Zebranie zespołów klasowych  - klasy trzecie. 25.03.2020 r. 16.00 

26.  Zebranie z rodzicami i dzień otwarty dla 
rodziców (klasy I – III) – propozycje ocen 
końcowych dla uczniów klas trzecich. 

25.03.2020 r.     17.30 POSP 
18.30 POGIM 

27.  „Dzień otwartych drzwi” dla uczniów kończących 
naukę szkołach podstawowych. 

ODWOŁANE 

-- 04.2020 r.* 10.00-13.00 

28.  Wiosenna przerwa świąteczna. 1.04-6.04.2020 r.  

29.  Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych 
w klasach III. 

22.04.2021 r.  

30.  Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja 
końcowa uczniów  klas trzecich. 

23.04.2021 r. 15.30 

31.  Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 
trzecich. 

29.04.2021 r. 16.00 

32.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
 
 
 

ODWOŁANE 

30.04.2021 r. Po 
odpracowaniu 

za „Dzień 
otwartych 
drzwi” dla 
uczniów 

kończących 
naukę w 
szkołach 

podstawowych 

33.  Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

3.05.2021 r.  



34.  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - 
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

4.05.2021r. 9.00 

35.  Pisemny egzamin maturalny z matematyki - 
dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

5.05.2021r. 9.00 

36.  Pisemny egzamin maturalny z języka 
angielskiego- 
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

6.05.2021r. 9.00 

37.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 7.05.2021r. Dzień wolny 
od zajęć 

dydaktycznych 

38.  Zebranie zespołów klasowych – klasy I–II. 27.05.2021 r. 15.30 

39.  Zebranie z rodzicami i dzień otwarty dla 
rodziców –  
-propozycje ocen rocznych dla uczniów klas I–II. 

27.05.2021 r.     17.30 POSP 
18.30 POGIM 

40.  Boże Ciało – dzień wolny  3.06.2021 r.  

41.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4.06.2021r.  

42.  Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w 
klasach  I–II. 

17.06.2021 r.  

43.  Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja 
końcowa uczniów klas   I-II. 

18.06.2021r. 15.30 

44.  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 

 Msza św. w kościele parafialnym. 

 Uroczystość w szkole. 

25.06.2021 r. 8.30 
 

10.00 

45.  Ferie letnie 28.06 – 31.08. 
2021 r. 

 

46.  Spotkania wychowawców z uczniami przyjętymi 
do klas pierwszych i ich rodzicami  w roku 
szkolnym 2020/2021. 

30.08.2021 r. 18.00 

47.  Egzaminy poprawkowe i posiedzenie rady 
pedagogicznej po egzaminach. Szczegółowy 
harmonogram zostanie opublikowany przez 
dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

ostatni tydzień 
sierpnia  2021r. 

 

48.  Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. 30.08.2021 r. 10.00 

 

* - ostateczna data zostanie podana w późniejszym terminie 
 


