
Harmonogram pracy Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

I semestr      01.09.2020 – 29.01.2021 

II semestr     15.02.2021 – 25.06.2021 

 Daty i tematyka zebrań Rady Pedagogicznej 
Zebrania Komisji Rady ds. klasyfikacyji: 

I semestr   kl. I-III,  kl. IV-VIII   25.01.2021  

II semestr  kl. I-III,  kl. IV-VIII   17.06.2021  

Rady podsumowujące: 

I semestr     28.01.2021 

II semestr     21.06.2021 

Inne rady zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. Rady szkoleniowe w zespołach według planu pracy zespołów 

przedmiotowych. 

3. Daty wywiadówek: 
10.09.2020 – spotkanie organizacyjne w klasach I oraz II(od a-c) (budynek B) 

11.09.2020 – spotkanie organizacyjne w klasach II(od d-f), klasach III (budynek B) oraz IV i V (budynek A) 

17.09.2020 – spotkanie organizacyjne w klasach VII (budynek A) 

18.09.2020 – spotkanie organizacyjne w klasach VI i VIII (budynek A) 

25.09.2020 – walne zebranie Rady Rodziców (godz.17
00  

budynek A) 

28.10.2020 – śródsemestralne spotkania z rodzicami klas I – III (budynek B) 

29.10.2020 – śródsemestralne spotkania z rodzicami klas IV-VIII (budynek A) 

28.01.2021 – spotkania z rodzicami, podsumowanie I semestru klas I – III (budynek B) 

28.01.2021 - spotkania z rodzicami, podsumowanie I semestru klas IV-VIII (budynek A) 

26.03.2021 – śródsemestralne spotkania z rodzicami klas I – III (budynek B) 

26.03.2021 – śródsemestralne spotkania z rodzicami klas IV-VIII (budynek A) 

24-28.05.2021 – spotkania z rodzicami przed zakończeniem roku szkolnego 

4. Daty szkolnych imprez i uroczystości: 

 Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia – żeglarza 01.09.2020 (wychowawcy klas I)  

 Chrzest morski uczniów klas czwartych   wrzesień 2020 (Samorząd Uczniowski)  

 Sprzątanie Świata      18.09.2020 (Obszar Ekologia) 

 Dzień Edukacji Narodowej    14.10.2020 (samorząd) 

 Święto Niepodległości     10.11.2020 (Obszar Mała i Wielka Ojczyzna, Promocja w oddziałach klasowych) 

 Wigilie klasowe     22.12.2020 (wychowawcy klas) 

 Zaślubiny Polski z morzem    luty 2021 (Obszar Mała i Wielka Ojczyzna) 

 Święto Morskiego Dywizjonu Lotniczego  16.03.2021 (Obszar Mała i Wielka Ojczyzna) 

 Dni Patrona Szkoły     kwiecień 2021 (Obszar Sport, Promocja) 

 Dzień Ziemi     kwiecień 2021 (Obszar Ekologia) 

 Dzień flagi     30.04.2021 (Obszar Sport, Obszar Mała i Wielka Ojczyzna) 

 Wyrazić to przez sztukę     maj 2021 (koor. M. Hewelt) 

 Szkolny Festiwal Nauki     maj 2021 (wszystkie Nauczycielskie Zespoły Przedmiotowe) 

 Zakończenie roku szkolnego    25.06.2021 (Samorząd Uczniowski) 

5. Daty ewentualnych egzaminów: 

Egzaminy poprawkowe 

II semestr        26.08.2021 

6. Organizacja roku szkolnego 2017/2018 
 Rozpoczęcie roku szkolnego     01.09.2020 

 Próbny egzamin ósmoklasisty     listopad/grudzień 2020 

 Zimowa przerwa świąteczna     23 – 31.12.2020 

 Ferie zimowe       01.02. – 14.02.2021 

 Rekolekcje wielkopostne     23, 24, 25.03.2021 

 Wiosenna przerwa świąteczna     01.04 – 06.04.2021 

 Egzamin ósmoklasisty       25, 26, 27.05.2021 

 Tydzień diagnozowania umiejętności uczniów   10 – 14.05.2021 

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25.06.2021 

 Ferie letnie       26.06. – 31.08.2021 

 Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego i zaopiniowaniu przez RP, RR i SU 

proponuję dni: 

  02.11.2020 r. 

  04.01.2021 r. 

  05.01.2021 r. 

  25, 26, 27.05.2021 r. 

  04.06.2021 r. 

7. Organizacja wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych. 
- każda klasa może wykorzystać w ciągu roku szkolnego do 7 dni roboczych w dowolnym terminie (mogą to być pojedyncze dni, kilka dni – 

przestrzegając zasady aby nie powtórzyły się te same dni tygodnia (maksymalnie 2 razy). Wycieczki odbędą się pod wraunkiem zniesienia stanu 

epidemi na terenie RP 

 8. Do dnia 18.09.2020 r. - termin uzupełnienia dzienników, rozkładów materiału, przedmiotowych zasady oceniania, 

 do dnia 15.09.2020 r. - termin składania wniosków o stypendia socjalne dla uczniów, 

 do dnia 28.01.2021 r. - termin składania sprawozdań na zakończenie I semestru, 

 do dnia 17.06.2021 r. - termin składania sprawozdań na zakończenie roku szkolnego 

 do dnia 25.05.2021 r. - termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych 

 do dnia 14.06.2021 r. - termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach i wpisanie ich do e-dziennika 

 do dnia 18.09.2020 r. - termin poinformowania o planowanych formach dokształcania na rok kalendarzowy 2021. 

9. 24.06.2021 r. - kiermasz używanych „mundurków” 

10. Podział obowiązków wśród dyrektorów: 
Wicedyrektor I. Majkowska     kl. 1 – 3 – sprawy wychowawczo-dydaktyczne 

Wicedyrektor A. Rząd    kl. 4 – 8 – sprawy wychowawczo-dydaktyczne 

Dyrektor  Z. Pruchniewski   sprawy całości szkoły 


