
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 
Data  Dzień tyg.  Wydarzenie   
1 września 2020 r.  wtorek Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 

14 października 2020 r.  środa DEN  

1 listopada 2020 r.  niedziela  Wszystkich Świętych  
2 listopada 2020 r. poniedziałek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

(dyrektorski) 
11 listopada 2020 r.  środa Narodowe Święto Niepodległości  

od 23 grudnia 2020 r.    
do 1 stycznia 2020 r.  

środa 
piątek   

Zimowa przerwa świąteczna  

4, 5 stycznia 2021  poniedziałek, 
wtorek  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
(dyrektorskie)    

6 stycznia 2021 r.  środa Trzech Króli  
25 stycznia 2021 r.  poniedziałek Początek II półrocza  

od 15 do 28 lutego 2021 r.  poniedziałek 
niedziela  

Ferie zimowe  

9 marca 2021 r.  wtorek Dzień Patrona  
29, 30, 31 marca  
2021 r.  

poniedziałek, 
wtorek, środa 

Rekolekcje wielkopostne  

od 1 kwietnia do 6 kwietnia 
2021 r.  

od czwartku 
do wtorku 

Wiosenna przerwa świąteczna  

30 kwietnia 2021 r.  piątek Zakończenie roku szkolnego dla klasy 
III LO SMS  

1 maja 2020 r.  sobota Święto Pracy  

3 maja 2020 r.  poniedziałek Święto Konstytucji 3 maja  

4 maja 2020 r.  wtorek Matura – j. polski  
5 maja 2020 r.  środa Matura – matematyka  

6 maja 2020 r.  czwartek Matura – j. angielski  
4 maja 2021 r.  wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

(dyrektorski) w szkole podstawowej  
od 4 maja do 6 maja 2020 
r.  

wtorek, 
środa, 
czwartek  

Matura, dni wolne od zajęć 
dydaktycznych w liceum SMS  

25, 26, 27 maja 2021 r.  wtorek 
środa 
czwartek  

Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od 
zajęć dydaktycznych w liceum i 
szkole podstawowej 

3 czerwca 2021 r.  czwartek  Boże Ciało  

4 czerwca 2021 r.  piątek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(dyrektorski) 

25 czerwca 2021 r.  piątek Zakończenie roku szkolnego 2020/21 



Spotkania dla rodziców 
Data  Dzień tyg.  Wydarzenie   
3, 4 września 2020 r.  czwartek 

piątek  

Zebranie dla rodziców uczniów klas I, IV SP 
oraz I LO SMS  

16, 17, 18 września 2020 r.   środa 
czwartek 
piątek 

Zebranie dla rodziców uczniów II, III, V, VI, 
VII, VIII SP oraz II i III LO SMS  

21 października 2020 r.  środa „środa” dla rodziców – indywidualne 
spotkania z nauczycielami (SP oraz LO SMS) 

18, 19 listopada 2020 r.  środa  
czwartek 

Zebrania dla rodziców – harmonogram 
spotkań zostanie podany na 7 dni przed 
terminem 

16 grudnia 2020 r.   środa „środa” dla rodziców – indywidualne 
spotkania z nauczycielami (SP oraz LO 
SMS), informacje o zagrożeniach oceną 
niedostateczną na I półrocze 

27, 28 stycznia 2021 r.   środa 
czwartek  

Zebrania dla rodziców, podsumowanie 
wyników za I półrocze – harmonogram 
spotkań zostanie podany na 7 dni przed 
terminem 

14, 15 kwietnia 2021 r.   środa 
czwartek 

Zebrania dla rodziców – harmonogram 
spotkań zostanie podany na 7 dni przed 
terminem   

12 maja 2021 r.  środa „środa” dla rodziców – indywidualne 
spotkania z nauczycielami (SP oraz LO 
SMS), informacje o zagrożeniach oceną 
niedostateczną na koniec roku szkolnego 

 
 


