Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - II okres
DATA
26.01.2021 /wtorek/
26-28.01.2021 r.
28.01.2021 /czwartek/
04.02.2021 r. /czwartek/
10.02. 2021 r. /środa/
24. 02. 2021 r./środa,
godz.14.00/
01 - 05.03. 2021 r.
08.03.2021 r.
/poniedziałek/

WYDARZENIE ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SZKOŁY
Rada pedagogiczna.
Próbny egzamin ósmoklasisty.
Spotkania z rodzicami.
Rada Pedagogiczna podsumowująca I okres pracy.
Dni otwarte szkoły dla sześcio- i siedmiolatków (w zależności od
sytuacji epidemiologicznej).
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna (szkolenie: Metody alternatywne
wspierające ucznia w procesie uczenia się – według Rocznego Planu
Wspomagania Nauczycieli: 20 osób).
V Festiwal Nauki w SP4.
Dzień Kobiet – apel szkolny /lub program w radiowęźle/.

Marzec 2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty.

11.03.2021 r.
/czwartek/
18.03.2021 r. /czwartek/

Spotkania z rodzicami.

19.03.2021 r. /piątek/

01.04-06.04.2021 r.
02.04.2021 r. /piątek/
15.04.2021 r. /czwartek/
15.04.2020 r. /czwartek/
30.04.2021 r. /piątek/
13.05.2021 r. /czwartek/
18.05.2021 r. /wtorek/
25.05.2021 r. /wtorek/
26.05.2021 r. /środa/
27.05.2021 r. /czwartek/
03.06.2021 r. /czwartek/

Pierwszy Dzień Wiosny. VIII Wiosenny Turniej Sportowo –
Matematyczny klas I – III SP4 (w zależności od sytuacji
epidemiologicznej w kraju).
Pierwszy Dzień Wiosny – turniej w klasach IV – VIII SP4
(w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju).
Rekolekcje Wielkopostne.
Wiosenna przerwa świąteczna.
16. rocznica śmierci Jana Pawła II.
Spotkania z rodzicami.
Rada Pedagogiczna – śródokresowa.
Akademia z okazji 3. Maja – audycja radiowa.
Poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną
i przewidywanych ocenach rocznych.
Święto szkoły – organizacja w zależności od rozwoju sytuacji
epidemiologicznej w kraju.
Egzamin z języka polskiego w klasie ósmej.
Egzamin z matematyki w klasie ósmej.
Egzamin z języka angielskiego w klasie ósmej.
Boże Ciało /dzień wolny/.

11.06.2021 r./piątek/

Wystawienie ocen rocznych.

16.06.2021 r.
/ środa/
23.06.2021 r. /środa/

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna roczna w SP4.

do 23.06.2021 r.
25.06.2021 r. /piątek/
26.06.2021 -31.08.2021 r.
28.06.2021 r.
/poniedziałek/
28.06.2021 r.
/poniedziałek/
26/27.08.2021 r.
01.09.2021 r. /środa/

Bal w klasach ósmych (w zależności od sytuacji epidemiologicznej
w kraju).
Przekazanie dyrektorowi świadectw do podpisu.
Ostatni dzwonek. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
Ferie letnie.
Ostateczny termin rozliczenia z dokumentacji szkolnej.
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny
2020/2021.
Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022.
Początek roku szkolnego 2021/2022.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 r.
ferie zimowe w warmińsko - mazurskim: 02 stycznia – 18stycznia 2021 r.
wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
I okres: 01.09.2020– 29.01.2021; II okres: 01.02.2021 –25.06.2021;
zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
Harmonogram spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II
w Działdowie w roku szkolnym 2020/2021:
•
•
•
•
•
•
•

10 września 2020 /czwartek/
05 listopada 2020 /czwartek/
17 grudnia 2020 /czwartek/ - zagrożenia oceną niedostateczną
28 stycznia 2021 /czwartek/ - podsumowanie I okresu
11 marca 2021 / czwartek/
15 kwietnia 2021 /czwartek/
13 maja 2021 /czwartek/ – zagrożenie oceną niedostateczną oraz przewidywane
oceny roczne

Szkoła zastrzega sobie ewentualne zmiany terminów, które wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.
Dni wolne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie
w roku szkolnym 2020/2021:
02 listopada 2020 /poniedziałek/ - dzień wolny po Święcie Zmarłych
25 maja 2021 /wtorek/ - egzamin z j. polskiego w klasie ósmej
26 maja 2021 /środa/- egzamin z matematyki w klasie ósmej
27 maja 2021 /czwartek/- egzamin z języka angielskiego w klasie ósmej
04 czerwca 2021 /piątek/- dzień wolny po Bożym Ciele
Jest to lista dni wolnych:
- zgodna z rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego 2020/2021;
- zgodna z komunikatem dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie terminów
egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku;

