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Plan organizacji roku szkolnego 2020/21 
w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

 
Data Wydarzenie 

WRZESIEŃ 
1 września 
2020 r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych godz. 9.00 Podstawa prawna:  - § 2 
ust. 1 rozporządzenia 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 § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
poz. 1603 z późn. zm.). 

5 września 
2020 r. 

Narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. 

wrzesień/ do 
uzg. 

Spotkania z klasami przystępującymi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie 

wrzesień/ do 
uzg. 

Spotkanie z klasami maturalnymi ws. egzaminu maturalnego 

7 września 
2020 r. 

Termin przygotowania dziennika wychowawcy wraz z planem pracy wychowawczej 

8 września 
2020 r. 

Giełda podręczników   

8 września 
2020 r. 

 

Zebrania z rodzicami  
aula górna, spotkanie inauguracyjne/ pedagogizacja 
klasy 1 15.30  tura 1 
klasy 1 17.00  tura 2 

9 września 
2020 r. 

 

Zebrania z rodzicami 
klasy 2 
16.30 – spotkania z wychowawcami 

10 września 
2020 r. 

 

Zebrania z rodzicami 
klasy 3 16.30 – spotkania z wychowawcami 
klasy 4 17.00-– aula dolna ws. egzaminów maturalnych i potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie  17.30 spotkania z wychowawcami 

wrzesień/ do 
uzg. 

Salon Maturzystów 

9 września 
2020 r. 

Zebranie rady pedagogicznej  

15 września 
2020 r. 

Termin oddania protokołu z zebrania z dnia 27 sierpnia i planu pracy zespołów 
przedmiotowych. 

15 września 
2020 r. 

Termin oddania planu pracy zespołów zadaniowych (przewodniczący zespołów) 

17 września 
2020 r. 

Światowy Dzień Sybiraka 

25 września 
2020 r. 

Termin wpisu do dziennika elektronicznego numeru ucznia wg księgi uczniów, 
danych teleadresowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych, informacji o 
dysfunkcjach. 

25 września 
2020 r. 

 

Termin oddania do dyrekcji pełnej dokumentacji arkuszy klas pierwszych 
poprzedzone sprawdzeniem u wicedyrektora (wychowawca we współpracy z 
administratorem Librusa)  

26 września 
2020 r. 

Europejski Dzień Języków Obcych 

28 września 
2020 r. 

Termin wpisu rozkładu materiału, programów nauczania i numerów dopuszczenia w 
dzienniku elektronicznym  

PAŹDZIERNIK 
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14 
października 
2020 r. 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Szczególna organizacja dnia – szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu pierwszej 
pomocy. Zebrania zespołów przedmiotowych – monitorowanie wdrażania podstawy 
programowej. Przedstawienie analiz wyników egzaminów maturalnych i 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Dyskusja i wnioski do dalszej pracy. 

październik/ 
do uzg. 

Szkolne jesienne biegi przełajowe  

do uzg 
październik 
2020 r. 

Konkurs wiedzy o patronie szkoły  

19 
października 
2020 r. 

Termin oddania protokołów z zebrania zespołów przedmiotowych z dn. 14.10. 

27 
października 
2020 r. 

Konsultacje indywidualne z rodzicami  

LISTOPAD 
1 listopada 
2020 r. 

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny  

2-27 listopada 
2020 r. 

Praktyka zawodowa klas drugich 2IB, 2LC, 2ME 

11 listopada 
2020 r. 

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny 

19 listopada 
2020 r. 

Szkolny konkurs teatralny klas pierwszych–Przedstawiamy się. 

20 listopada 
2020 r. 

Dzień Patrona Szkoły - szczególna organizacja dnia 
Ślubowanie klas pierwszych 

25 listopada 
2020 r. 

Dzień Kolejarza. Wyjazd klasy kolejowej do Czernej. 

GRUDZIEŃ 
4 grudnia 
2020 r. 

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych do godz.10.00 
Powiadomienia o ocenach przewidywanych. 

18 grudnia 
2020 r. 

Szczególna organizacja dnia oraz świąteczne spotkania klasowe 

18 grudnia 
2020 r. 

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych/ końcowych w klasach 
czwartych.  

21 grudnia 
2020 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1) 
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych 

22 grudnia 
2020 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (2) 
Szkolenie rady pedagogicznej  

23-31 grudnia 
2020 r..  
 

Zimowa przerwa świąteczna 
Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 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 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
poz. 1603). 

STYCZEŃ 
1 stycznia 
2021 r. 

Nowy Rok –dzień ustawowo wolny 

6 stycznia 
2021 r. 

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny 

18 stycznia 
2021 r. 

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach 1-3 oraz ocen 
rocznych w niektórych klasach. Do godz. 10.00 Uwaga! Klasom idącym w styczniu 
na praktykę oceny należy wystawić do 15 stycznia. 
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18 stycznia-12 
lutego 2021 r. 

Praktyka zawodowa klas drugich 2IC 2LD 2TG 

11 stycznia 
2021 r. 

Praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - model d (3) 
 

12 stycznia 
2021 r. 

Pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  (4) 
 

13 stycznia -
19 lutego 2021 
r. 

Praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  – model w, wk, dk .  

16 stycznia 
2021 r. 

Studniówka 

18 stycznia 
2021 r. 

Termin oddania indywidualnych sprawozdań przewodniczącym zespołów 
przedmiotowych i zespołów zadaniowych. 

20 stycznia 
2021 r. 

Termin oddania do dyrekcji sprawozdań z pracy zespołów 
przedmiotowych/zadaniowych/pedagoga/RU/internatu/DZ/biblioteki/planu pracy 
wychowawczej za I półrocze  

LUTY 
3 lutego 2021 
r. 

Konsultacje indywidualne z rodzicami.  

10-11 lutego 
2021 r. 

Szkolny konkurs teatralny klas trzecich Światło na scenę  

12 lutego  
2021 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5) 
Konferencja klasyfikacyjna klas 1-3. 

15 -28 lutego 
2021 r. 

Ferie zimowe w województwie małopolskim podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 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 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

MARZEC 
4 marca 2021 
r. 

Dzień Krwiodawstwa 

do uzg. 
marzec 2021 
r. 

Festiwal Zawodów/targi edukacyjne 

do uzg. 
marzec 2021 r 

Zebranie rady pedagogicznej 

30 marca 
2021 r. 

Termin wystawienia przewidywanych ocen końcowe w klasach czwartych do godz. 
10.00 

30 marca 
2021 r. 

Zebranie z rodzicami  
 

KWIECIEŃ 
1-6 kwietnia 
2021 r 

Wiosenna przerwa świąteczna 
  
Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia 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 § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
poz. 1603). 

do uzg. 
kwiecień 2021 
r 

Dzień Otwarty dla Kandydatów – Piknik u Kalinowskiego 

23 kwietnia 
2021 r 

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych w klasach trzecich do godz. 
10.00 (praktyki w maju) 
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23 kwietnia 
2021 r 

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach czwartych do godz. 
10.00 

26 kwietnia 
2021 r 

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa klas czwartych i drukowanie 
świadectw 

30 kwietnia 
2021 r 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach 
ponadpodstawowych  
Podstawa prawna:  § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia 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.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
poz. 1603). 

do uzg.  Oddanie dokumentacji klas czwartych wraz ze sprawozdaniami z realizacji planu 
pracy wychowawczej. 

MAJ 
1 maja 2021 r Międzynarodowe Święto Pracy - dzień ustawowo wolny 
4-28 maja 
2021 r 

Praktyka zawodowa klas trzecich 

4-20 maja 
2021 r 
7-20 maja 
2021 r 

Egzaminy maturalne 

4 maja 2021 r. Egzaminy maturalne  
Wyjazd klas 1IA, 1PR, 1ME 
do Czernej. 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6) 

5 maja 2021 r. Egzaminy maturalne  
Wyjazd klas 1LA, 1LB, 1PS do Czernej 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych(7) 

6 maja 2021 r. Egzaminy maturalne  
Wyjazd klas drugich do Czernej 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (8) 

17-31 maja 
2021 r. 

Organizacja wycieczek klasowych 

CZERWIEC 
1 czerwca 
2021 r 

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych w klasach 1-2 godz. 10.00 

1 czerwca 
2021 r 

Ostatnie zebranie z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach 
rocznych i podsumowanie roku. 

3 czerwca 
2021 r 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny 

4 czerwca 
2021 r 

Szkolny Dzień Sportu i Promocji Zdrowia 

7 czerwca 
2021 r. 

Praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
(pp 2019 2LC 2LD) – model d 

8-12 czerwca 
2021 r. 

Pisemne egzaminy elektroniczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
(pp 2019 2LC 2LD )  

18 czerwca 
2021 r 

Termin oddania rocznych sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych/ 
zadaniowych/ / pedagog/  internat/ biblioteka/ do swoich przewodniczących 

18 czerwca 
2021 r 

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach 1-3 godz. 10.00. 
 

18 czerwca 
2021 r 

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 
Wytypowanie ucznia do nagrody Prezesa Rady Ministrów    
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21 czerwca 
2021 r 

Termin oddania rocznych sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych/ 
zadaniowych/ RU/ pedagog/ DZ/ internat/ biblioteka/planu pracy wychowawczej  

21 czerwca 
2021 r 

Praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - model d (9) 
(pp 2017 pp 2012 - poprawki) 

22 czerwca 
2021 r 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
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 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) Dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych   (10) 
(pp 2017 pp 2012 - poprawki) 

23 czerwca – 
8 lipca 2021 r 

Praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - model w, wk, dk 
(pp 2017) 

25 czerwca 
2021 r  

Uroczystość zakończenia roku szkolnego - Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z 
późn. zm.) 

od 26 czerwca 
2021 r 

Ferie letnie 
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 46 poz.432 z późn. zm.) 

28 czerwca 
2021 r 

Zebranie rady pedagogicznej. 

do 2 lipca 
2021 r 

Zamknięcie dokumentacji  

LIPIEC 
lipiec 2021 r Rekrutacja 
5 lipca 2021 r Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom 

świadectw, aneksów i informacji o wynikach, wydania zdającym świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach 

SIERPIEŃ 
23-24 sierpnia 
2021 r  

Pisemne/Ustne maturalne egzaminy poprawkowe. 

23-24 sierpnia 
2021 r 

Egzaminy poprawkowe. Drukowanie świadectw (po egzaminach poprawkowych) 

31 sierpnia 
2021 r 

Zebranie RP – podsumowanie roku szkolnego oraz organizacja nowego roku 
szkolnego.  

31 sierpnia 
2021 r 

Przygotowanie sal, pracowni do nowego roku szkolnego (opiekunowie) 

26.08.2020 r.  


