
 
Kalendarz I okres, rok szkolny 2020/2021 

(01.09.2020 r. – 22.12.2020 r.) 
 
 

Lp. Termin realizacji Zadania do wykonania 

1. 

31.08.2020 r. 
 

godz.17.30 
 

godz. 18.30 

 
 
Zebranie z rodzicami klas I Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 
Zebranie z rodzicami klas I Technikum Nr 1 (klas: technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 
fotografii i multimediów) 
-zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem stroju uczniowskiego, WSO, procedurami COVID-19 
- przekazanie informacji dotyczących ubezpieczenia uczniów 
- złożenie oświadczeń dotyczących nauki religii / etyki 
- wybór „trójek klasowych” 

2. 

01.09.2020 r. 
 
 

 
godz. 18.00 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 (według harmonogramu) – zapoznanie uczniów z procedurami COVID-19 
 
Zebranie z rodzicami klas I Technikum Nr 1 (klas: technik mechatronik, technik informatyk, technik organizacji 
turystyki oraz technik usług fryzjerskich) 
-zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem stroju uczniowskiego, WSO, procedurami COVID-19 
- przekazanie informacji dotyczących ubezpieczenia uczniów 
- złożenie oświadczeń dotyczących nauki religii / etyki 
- wybór „trójek klasowych” 

3. 

 
 

11.09.2020 r. 
 

15.09.2020 r. 
 

15.09.2020 r. 

Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
sesji zimowej: 
- absolwenci technikum (kwalifikacje jednoliterowe) 
 
- absolwenci szkoły branżowej (kwalifikacje dwuliterowe) 
 
- uczniowie klas czwartych technikum (kwalifikacje dwuliterowe) 



4. 
21.09.2020 – 
16.10.2020r. 

kl.3fT – praktyka zawodowa 

5. 
22 -24.09.2020 r.  

 

Zebrania z rodzicami: 
- przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, procedur Covid - 19 
- zapoznanie z regulaminem stroju uczniowskiego 
- zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z informacjami o przeprowadzaniu i organizowaniu egzaminów 
maturalnych w roku szk. 2019/2020 
- wybór „trójek klasowych”, bieżące informacje 
- wybory Rady Rodziców 

6. do 25.09.2020r. 
Zapoznanie uczniów klas maturalnych z informacjami o przeprowadzaniu i organizowaniu egzaminów 
maturalnych w roku szkolnym 2020/2021. 

7. 30.09.2020 r. Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminów maturalnych 

8. 09/10.2020 r. Zajęcia integracyjne kl. I 

9. 13.10.2020 r. Wydarzenia związane z Dniem Edukacji Narodowej 

10. 11.2020 r.  Pasowanie na młodocianego pracownika. 

11. 11.11.2020 r. Udział w paradzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

12. 
16.11.2020 r. –
11.12.2020 r. 

kl. 2eT – praktyka zawodowa 

13. 
23.11.2020 r. –
18.12.2020 r. 

kl. 3cT – praktyka zawodowa 

14. do 27.11.2020 r. Prognozy ocen końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach IV Technikum Nr 1 

15. 

26.11.2020 r. 
(CZWARTEK) 
godz. 18.00 

on – line przy użyciu 
narzędzia Google Meet 

Zebrania z rodzicami: 
 
w klasach IV Technikum - prognozy ocen końcowych z przedmiotów zawodowych 

16. 12.2020 / 01.2021 r. Próbne egzaminy maturalne. 

17. 17.12.2020 r. Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres  



18. 18.12.2020 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna  

19. 21.12.2020 r. Egzaminy klasyfikacyjne (klasy IV Technikum) 

20. 22.12.2020 r. 
Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych. 
 
Klasowe spotkania świąteczne – w reżimie sanitarnym 

21. 
23.12.2020 r.- 
31.12.2020r. 

Przerwa świąteczna 

22. 04.01.2021 r. Początek II okresu 

23. 

25.01.2021 r. 
(WTOREK) 

godz. 18.00 
on – line przy użyciu 

narzędzia Google Meet 

 
Zebrania z rodzicami – podsumowanie I okresu 
 

 


