KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2020/2021
Data
1 września 2020 r.
15-16 września 2020 r.
25 września 2020 r.
26 września 2020 r.
13 października 2020 r.
14 października 2020 r.
październik 2020 r.
październik 2020 r.
listopad 2020 r.
11 listopada 2020 r.
12-13 listopada 2020 r.
grudzień 2020 r.
grudzień 2020 r.
grudzień 2020 r.
14 grudnia 2020 r.
15-16 grudnia 2020 r.

22-23 grudnia 2020 r.
23 - 31 grudnia 2020 r.
1 stycznia 2021
styczeń 2021 r.
styczeń 2021
6 stycznia 2021
15 stycznia 2021 r.
20 stycznia 2021 r.
styczeń/luty 2021 r.
14 lutego 2020 r.
15 - 28 lutego 2021 r.
marzec 2021 r.
marzec/kwiecień 2021 r.
1 kwietnia – 6 kwietnia
2021 r.
kwiecień 2021 r.
kwiecień 2021 r.
23 marca 2021 r.
23-24 marzec 2021 r.

Wydarzenie
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
Spotkania z rodzicami uczniów
Salon Maturzystów – wydarzenie online
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
Obchody Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas
pierwszych
Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć
dydaktycznych)
V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV.
Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu
toruńskiego
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiada
Wiedzy o Żywności i Żywieniu
Udział młodzieży w uroczystościach miejskich i gminnych z
okazji Odzyskania Niepodległości
Narodowe święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć
dydaktycznych)
Konsultacje/ spotkania z rodzicami uczniów
Dzień bez Przekleństw organizowany przez klasę 2 SP
Szlachetna Paczka
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”
Termin wystawienia propozycji ocen na I półrocze
Konsultacje/ spotkania z rodzicami uczniów. Termin
poinformowania rodziców uczniów o ocenach ndst
(informacja przez dziennik elektroniczny)
Klasowe spotkania opłatkowe.
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Studniówka
Udział młodzieży w uroczystość miejskiej z okazji wyzwolenia
Chełmży
Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Wystawienie ocen śródrocznych
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
Wizyta na Litwie w ramach współpracy międzynarodowej:
"Śladami Marszałka"; ambasador eTwinning
Walentynki
Ferie zimowe
Krótkoterminowa wymiana młodzieży- Polska
Dzień Przedsiębiorczości
Wiosenna przerwa świąteczna
Drzwi Otwarte
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - Litwa
Termin wystawienia propozycji ocen rocznych dla klas
programowo najwyższych
Konsultacje/ spotkania z rodzicami uczniów klas
programowo najwyższych. Termin poinformowania
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23 kwiecień 2021 r.
28 kwietnia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.

3 maja 2021
maj 2021 r.
Ustali dyrektor
Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
Ustali dyrektor
Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
Ustali dyrektor
Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
3 czerwca 2021
16 maja 2021 r.
16-17 maja 2021 r.

16 czerwca 2021 r.
18 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
26 czerwca - 31 sierpnia
2021 r.
Dodatkowe dni wolne od
zajęć dydaktycznych
Na bieżąco

rodziców uczniów o ocenach ndst (informacja przez
dziennik elektroniczny)
Termin wystawienia ocen rocznych dla klas programowo
najwyższych.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo
najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów
ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników.
Święto Konstytucji (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Krótkoterminowa wymiana młodzieży - Rumunia
Egzamin maturalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/
Egzamin zawodowy
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/
Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Termin wystawienia propozycji ocen rocznych
Konsultacje/ spotkania z rodzicami uczniów. Termin
poinformowania rodziców uczniów o ocenach ndst (pismo
ze zwrotką)
Termin wystawienia ocen rocznych
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Ferie letnie
14.10.2020 r.
 ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły
• Współpraca z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum
i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w
Toruniu
• Współpraca z IHiA UMK w Toruniu

* powyższe wydarzenia mogą się nie odbyć lub zostać przełożone w związku z Covid-19
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