
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im Marii Skłodowskiej- Curie w Opocznie 
 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

 podstawa prawna: 

§ 17 Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zmianami)  

§2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(dz. U. poz. 1603 z póżn zm.) 

- Statut Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im Marii Skłodowskiej- Curie w Opocznie 

1 

 
 

I semestr roku szkolnego 
 

1 września 2020 r. 
29 stycznia 2021 r.  

II semestr roku szkolnego 1 luty 2021 r.  
25 czerwca 2021 r. 

2 Poinformowanie ucznia oraz w sposób pisemny 
rodziców o przewidywanej śródrocznej lub rocznej 
ocenie niedostatecznej 

do 22 grudnia 2020 r. w I semestrze 
do 31 marca 2021 r. (klasy III LO)  
do 25 maja 2021 r. w II semestrze 

3 Poinformowanie ucznia o przewidywanej dla niego 
ocenie śródrocznej lub rocznej  

do 15 stycznia 2021 r. w I  semestrze 
do 16 kwietnia 2021 r. w klasach III LO 
do 11 czerwca 2021 r. w II semestrze 

4 Ustalenie ocen z poszczególnych przedmiotów i 
zachowania 
  

do 21 stycznia 2021 r. w I semestrze 
do 22 kwietnia 2021 r. w klasach III LO 
do 15 czerwca 2021 r. w II semestrze 
 

5 Terminy komisji klasyfikacyjnych 25 stycznia 2021 r.  zespół I. II, III rady 
pedagogicznej 
26 kwietnia 2021 r.  zespół III rady 
pedagogicznej 
18 czerwca 2021 r.  zespół I, II, III rady 
pedagogicznej 
 

6 Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej 
zatwierdzające wyniki klasyfikacji 

28 stycznia 2021 r.  
26 kwietnia 2021 r.  
22 czerwca 2021 r.  
28 czerwca 2021 r. 

7  Egzaminy poprawkowe Ostatni tydzień sierpnia 2021 r. 

8 Próbne egzaminy i sprawdziany 

- w klasach ósmych 
 - w klasach trzecich LO 

grudzień 2020r. 
styczeń 2021 r. 

9 Imprezy i uroczystości- odbędą się po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID 19 

 Otrzęsiny połączone z Dniem Chłopaka 
- liceum 
- sp V- VIII 

 
29 września 2020 r. 
30 września 2020 r. 

Dzień patrona 10 listopada 2020 r. 

Andrzejki: 
- klasy I – IV SP, 
-  klasy V –VIII SP, 
- liceum 

24 listopada 2020 r. 
25 listopada 2020 r. 
26 listopada 2020 r. 
 



 Zabawy karnawałowe 
- klasy I – IV SP, 
- klasy v – VIII SP, 
- liceum 
 
 
 

 
16 lutego 2021 r. 
17 lutego 2021 r. 
18 lutego 2021 r. 

 Dzień dziecka z Jedynką 1 czerwca 2021 r. 

 Studniówka  30 stycznia 2021 r. 

 Bal absolwentów 
-klas ósmych 

 
16 czerwca 2021 r.  
 

 Dni absolwenta: 
-liceum 
 -szkoła podstawowa 

 
30 kwietnia 2021 r. 
24 czerwca 2021 r. 

 

 Dzień otwarty w SLO 
- VIII SP  
Dzień otwarty w ZSS 
-dla rodziców i przyszłych uczniów klas I SP i oddziału 
przedszkolnego 

  
Czerwiec 2021r. 
 
Czerwiec 2021 r. 

10 Dni otwarte dla rodziców, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebrania z rodzicami  

1 października 2020 r. (czwartek) 
5 listopada 2020 r. (czwartek) 
3 grudnia 2020 r. ( czwartek) 
7 stycznia 2021 r. (czwartek) 
4 marca 2021 r. (czwartek) 
8 kwietnia 2021 r. (czwartek) 
10 czerwca 2021 r. (czwartek) 
 
 
Do 9 września 2020 r.  
15 i 19  lutego 2021 r. 

 


