
Terminy zebrań i dni otwartych  
w roku szkolnym 2020/2021 

Realizacja WZO 

2,3 września 2020r. - zebranie organizacyjne klas 0-
I, grup punktu przedszkolnego 
8 września 2020r.-zebranie organizacyjne klas IV        
i VIII 
7,8 września 2020r.- zebranie organizacyjne klas II – 
III,  
10 września 2020r. - zebranie organizacyjne klas V, 
VI, VII 

Zapoznanie rodziców z ważnymi 
dokumentami szkoły (Statut, Program 
Wychowawczo – Profilaktyczny)- 
potwierdzone podpisem w protokole 
zebrania. 

wrzesień 2020r. (pierwsza godzina lekcyjna) Zapoznanie uczniów z wymaganiami 
edukacyjnymi oraz ze sposobami 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów, warunkami  i trybem uzyskania 
wyższej, niż przewidywana, rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej                
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
możliwość odwołania się od oceny. 

3 listopada 2020r. – dzień otwarty klas 0-VIII Przekazanie rodzicom informacji dotyczącej 
osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych 
ich dzieci. 

7 grudnia 2020r. – zebranie klas IV-VIII  
8 grudnia 2020r. - zebranie 0-III, PP  
9 grudnia 2020r. – dzień otwarty klas IV-VIII  
 

Poinformowanie uczniów i ich rodziców                     
o zagrożeniach - nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, o ustalonej ocenie 
zachowania - wychowawcy klas. 

11 stycznia 2021r. Termin wystawienia ocen semestralnych. 

1 lutego 2021r. - Komisja Klasyfikacyjna kl. IV-VIII  
2 lutego 2021r. - Komisja Klasyfikacyjna kl. 0-III 

 

4 lutego 2021r. - Klasyfikacyjne posiedzenie Rady 
Pedagogicznej 

 

9 lutego 2021r. – zebrania semestralne IV-VIII  
10 lutego 2021r. – zebrania semestralne PP, 0, I-III 

Przekazanie rodzicom ocen klasyfikacyjnych. 

13  kwietnia 2021r. – dzień otwarty klas I-VIII Poinformowanie rodziców o osiągnięciach 
edukacyjnych i wychowawczych uczniów. 

27 kwietnia 2021r. – zebranie klas 0 Przekazanie rodzicom wyników badania 
gotowości szkolnej. 

17 maja 2021r. - zebranie roczne klas IV-VIII  
18 maja 2021r. - zebranie roczne klas 0-III, PP 
19 maja 2021r. - dzień otwarty klas IV-VIII  
 

Poinformowanie uczniów i ich rodziców  
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej - 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów,  
o ustalonej ocenie zachowania - 
wychowawcy klas. 

11 czerwca 2021r. Termin wystawienia ocen rocznych. 

14 czerwca 2021r. - Komisja Klasyfikacyjna kl. IV-
VIII 
 15 czerwca 2021r. - Komisja Klasyfikacyjna kl. 0-III 

 

17 czerwca 2021r. - Klasyfikacyjne Posiedzenie 
Rady 

 

9 - 16 czerwca 2021r. Złożenie u dyrektora podania dotyczącego 
egzaminów klasyfikacyjnych. 



17 – 18 czerwca 2021r. Złożenie u dyrektora podania dotyczącego 
egzaminów poprawkowych. 

19 – 24 czerwca 2021r. Zgłoszenie do dyrektora zastrzeżeń 
dotyczących wystawienia ocen niezgodnie     
z przepisami prawa. Rozpatrywanie 
wniosków. Egzamin sprawdzający 
przeprowadzony będzie maksymalnie 5 dni 
od dnia zgłoszenia przez rodzica zastrzeżeń. 

Do 25 czerwca 2021r. Ustalenie terminu egzaminu poprawkowego. 

23 -26 sierpnia 2021r. Egzaminy poprawkowe. 

 


