
 
 

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 
w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach 

 
 
 
L.P. Wydarzenie Termin 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego (wtorek) 01 wrzesień 2020 r. 
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych (środa) 16 wrzesień 2020 r. 
3. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (środa) 14 październik 2020 r. 
4. Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

(środa) 
11 listopad 2020 r. 

5. Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami * (środa) 18 listopad 2020 r. 
6. Zebranie klasyfikacyjne I semestru – klas maturalnych (piątek) 11 grudnia 2020 r. 
7. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudzień 2020 r. 
8. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Technikum) – cz. praktyczna 

egzaminu zawodowego 
11 styczeń 2021 r. 

9. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Technikum i Branżowa Szkoła I 
Stopnia) – cz. pisemna egzaminu zawodowego 

12 styczeń 2021 r. 

10. Zebranie klasyfikacyjne I semestru (środa) 10 luty 2021 r. 
11. Spotkanie międzysemestralne wychowawców z rodzicami * (czwartek) 11 luty 2021 r. 
12. Międzysemestralne zebranie Rady Pedagogicznej (piątek) 12 luty 2021 r. 
13. Ferie zimowe 15 luty – 28 luty 2021 r. 
14. Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06 kwiecień 2021 r. 
15. Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami * (środa) 07 kwiecień 2021 r. 
16. Zebranie klasyfikacyjne klas maturalnych (środa) 28 kwietnia 2021 r. 
17. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (piątek) 30 kwietnia 2021 r. 
18. Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4,5 i 6 maj 2020 r. 04 – 06 maj 2021 r. 
19. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek) 04 czerwiec 2021 r. 
20. Spotkanie z rodzicami – podanie ocen przewidywanych * (poniedziałek) 07 czerwiec 2021 r. 
21. Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjna końcoworoczna (piątek) 18 czerwiec 2021 r. 
22. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – cz. pisemna egzaminu zawodowego 

(wtorek) 
22 czerwiec 2021 r. 

23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek) 25 czerwiec 2021 r. 
24. Zebranie Rady Pedagogicznej (piątek) 25 czerwiec 2021 r. 
25. Poprawkowy egzamin maturalny – pisemny (wtorek) 24 sierpień 2021 r. 
26. Egzaminy poprawkowe (środa – czwartek) 25-26 sierpień 2021 r. 
27. Ferie letnie 26.06.-31.09 2021 r. 

*Spotkania informacyjne wychowawców z rodzicami odbywać się będą w formie zdalnej 
 
 
 
 
 


