Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
po zmianach z dnia 27.11.2020 r.
Termin

Wydarzenie

01.09.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

do 15.09.2020

Powiadomienie rodziców uczniów klas pierwszych ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzeb edukacyjnych
uczniów klas pierwszych i powołanie zespołów ds. pomocy psychologicznopedagogicznej

28.09-23.10.2020

Praktyka zawodowa w klasie 4cT

do 30.09.2020

Diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

do 30.09.2020

Opracowanie planu działań wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne)

14.10.2020

Święto Edukacji Narodowej

do 13.11.2020

Poinformowanie uczniów i rodziców klas 4aT i 4bT o proponowanych ocenach
śródrocznych oraz rocznych z przedmiotów kończących się w pierwszym półroczu

do 11.12.2020

Wystawienie ocen śródrocznych i ocen rocznych z przedmiotów zawodowych
kończących się w klasach 4aT i 4bT

11.12.2020

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA DLA KLAS 4aT i 4bT

do 22.12.2020

Poinformowanie uczniów i rodziców klasy 4cT o proponowanych ocenach
śródrocznych oraz rocznych z przedmiotów kończących się w pierwszym półroczu

do 22.12.2020

Poinformowanie uczniów i rodziców klas I – III o proponowanych ocenach
śródrocznych

23.12.2020-03.01.2021

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

04-17.01.2021

FERIE ZIMOWE

do 22.01.2021

Wystawienie ocen śródrocznych i ocen rocznych z przedmiotów zawodowych
kończących się w klasie 4cT

22.01.2021

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA DLA KLASY 4cT

do 25.01.2021

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – III

29.01.2021

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA DLA KLAS I - III

19.03.2021

XVII Festiwal Nauki / Drzwi Otwarte – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 30.03.2021

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach
końcowych

do 31.03.2021

Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów i powołanie zespołów ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2021/2022

kwiecień 2021

XIX Powiatowy Konkurs Matematyczny

01-06.04.2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

12.04-07.05.2021

Praktyka zawodowa w klasach III Technikum po Gimnazjum

*

*

do 23.04.2021

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

28-29.04.2021

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

30.04.2021

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W KLASACH
MATURALNYCH

do 30.04.2021

Powiadomienie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021

06.05.2021

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych

10-28.05.2021

Praktyka zawodowa w klasach II Technikum po Gimnazjum

do 24.05.2021

Poinformowanie uczniów i rodziców klas I – III o proponowanych ocenach końcowych

04.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (do odpracowania jako Drzwi Otwarte 24.04.2021
lub 29.05.2021)

do 10.06.2021

Złożenie wniosków przez nauczycieli o zatwierdzenie podręczników na rok szkolny
2019/2020

do 18.06.2021

Wystawienie ocen rocznych w klasach I – III

22.06.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach - Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych

22-23.06.2021

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach I - III

24.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w klasach I - III

26.06-31.08.2021

FERIE LETNIE

25-27.08.2021

Egzaminy poprawkowe

25-31.08.2021

Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2021/2022

(kursywa) możliwe dni wolne od zajęć dydaktycznych
(*) imprezy szkolne, które mogą zostać odwołane

Krzysztof Anklewicz
Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Świdnicy

