
Kalendarz Szkoły Podstawowej w Łubkach na rok szkolny 2020-2021 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września 2020 r. 

2. Zajęcia dydaktyczne 

I półrocze: 1 września 2020 r. -  31 stycznia 2021 r. 

II półrocze: 1 lutego 2021 r. -  25 czerwca 2021 r. 

3. Zimowa przerwa świąteczna 
23 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r. 

4. Ferie zimowe 
4 – 17 stycznia 2021 r. 

5. Spotkania z rodzicami - wywiadówki 

 15- 18 września 2020 r. 

 22 listopada 2020 r. 

 18 stycznia 2021 r. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. 

LIBRUS 

 28 stycznia 2021 r. 

 22 kwietnia 2021 r. 

6. Wiosenna przerwa świąteczna 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

7. Egzamin ósmoklasisty 

 

 język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00  

 matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

 język angielski-27 maja 2021r. ( czwartek )- godz.9:00 

 

8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych  

Dni ustawowo wolne od pracy: 



 Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r., 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r., 

 Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020r., 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r., 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r., 

 Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r. 

 Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r., 

 Święto Pracy – 1 maja 2021r., 

 Święto Konstytucji Trzeciego Mają – 3 maja 2021 r., 

 Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. 

Dni dodatkowe wolne od pracy (dyrektorskie): 

 14 października 2020 r. 

 30 października 2020 r. 

 29,30 kwietnia 2021r. 

 25, 26, 27 maja 2021 r. 

 4 czerwca 2021 r. 

 

9. Zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca 2021 r. 

 

10. Ferie letnie 

26 czerwca 2021 r.  - 31 sierpnia 2021 r. 

Kalendarz Szkoły Podstawowej w Łubkach 

Z uwagi na zmianę terminu ferii szkolnych, które w tym przypadku nałożyły się na 

ustalone przez dyrektora dni wolne od zajęć–dyrektor, działając na podstawie § 11ge ust. 1 

pkt. 1 r.s.r.c.o. dokonał w tym zakresie zmiany, wyznaczając zamiast dnia 4 i 5 stycznia 2021 

r. inne dni wolne od zajęć, tak, aby łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 nie uległ zmianie. 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Łubkach  wyraziła  pozytywną opinię na temat 

propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol-

nym 2020/2021, przedstawionych przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

dnia 21.XII.2020r. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18972569?unitId=par(11(ge))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18972569?unitId=par(11(ge))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT

