
                                                                                                                      

KALENDARZ    ROKU   SZKOLNEGO   2020/2021 

W   SZKOLE   PODSTAWOWEJ NR 4  W  KOSZALINIE 

 

1 września 2020r. 

wtorek 
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

w  roku szkolnym 2020/2021 

zgodnie z § 2.1. rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 sierpnia 

2017r., poz. 1603 

 

14 października 2020r. 

środa 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  na podstawie 

 art.74 –  Karta Nauczyciela 

Stołówka i świetlica pracują bez zmian. 

 

1 listopada 2020r. 

niedziela 
Wszystkich  Świętych.  

Dzień ustawowo wolny. 

 

11 listopada  2020r. 

środa 

 

 

Święto Odzyskania Niepodległości.  

Dzień ustawowo wolny. 

 12 listopada 2020r. 

czwartek 

 13 listopada 2020r. 
piątek 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z § 5.2. pkt.3 

rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017r., 

poz. 1603.   

Stołówka i świetlica pracują bez zmian.  

 

23 – 31 grudnia 2020r.   
środa - czwartek 

Zimowa przerwa świąteczna. 

z § 3.1. pkt.1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 sierpnia 

2017r., poz. 1603.   

W dniach 23 i 28,29,30 grudnia 2020r. stołówka i świetlica 

pracują bez zmian. 

 

1 stycznia 2021r. 

piątek 
Nowy Rok 2021. 

Dzień ustawowo wolny. 

 

6 stycznia 2021r. 

środa 

 

Święto Trzech Króli 

Dzień ustawowo wolny. 

 

18 stycznia – 31 stycznia 2021r. 

poniedziałek-niedziela 

 

Ferie  zimowe –  

zgodnie z § 3.1. pkt.2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 

sierpnia 2017r., poz. 1603.   

Stołówka pracuje od 12.30 - 14.00. 

Świetlica nie pracuje. 

 

 

1 lutego 2021r. 

poniedziałek 

 

Początek II semestru 

 

Nie znamy jeszcze terminu Rekolekcje Wielkopostne  - zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. 

Nr 36, poz. 155 ze zm.)  

 

 
 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/stosunek-pracy-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-14-kwietnia-1992-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-dz.u.-z-1992-r.-nr-36-poz.-155-4274.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/stosunek-pracy-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-14-kwietnia-1992-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-dz.u.-z-1992-r.-nr-36-poz.-155-4274.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/stosunek-pracy-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-14-kwietnia-1992-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-dz.u.-z-1992-r.-nr-36-poz.-155-4274.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/stosunek-pracy-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-14-kwietnia-1992-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-dz.u.-z-1992-r.-nr-36-poz.-155-4274.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy-szkoly-inne-zagadnienia/stosunek-pracy-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-14-kwietnia-1992-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-dz.u.-z-1992-r.-nr-36-poz.-155-4274.html


1 kwietnia– 6 kwietnia 2021r. 

czwartek-wtorek 

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna 

zgodnie z § 3.1. pkt.3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 

sierpnia 2017r., poz. 1603. 

W dniu 1,2 i 6 kwietnia 2021r. świetlica i stołówka pracują. 

  

1 maja 2021r. 

sobota 

 

Święto Pracy 

Dzień ustawowo wolny. 

 

3 maja 2021r. 

poniedziałek 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 

Dzień ustawowo wolny 

25 maja 2021 wtorek –  

j. polski -                     godz.9.00 

26 maja 2021 - środa-

matematyka  -              godz. 9.00 

27 maja 2021 – czwartek –  

j. obcy -                        godz.9.00 

 

 

 25,26,27 maja 2021r. 

 

Egzamin ósmoklasisty- rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1sierpnia 2017r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) 

 
 
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII zgodnie z 

§ 5.2. pkt.1a rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 sierpnia 

2017r., poz. 1603.  

Stołówka i świetlica pracują bez zmian.  

 

3 czerwca 2021r. 

czwartek 

 

Boże Ciało 

Dzień ustawowo wolny. 

 

 4 czerwca 2021r.  

piątek 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z § 5.1. pkt.1 

rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017r., 

poz. 1603. 

Stołówka i świetlica pracują bez zmian. 

 

25 czerwca 2021r. 

piątek 

 

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno  - 

wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 

zgodnie z § 2.1. rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 sierpnia 

2017r., poz. 1603 

Świetlica nie pracuje. 

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r. 

sobota-wtorek 
Ferie letnie 

zgodnie z § 3.1. pkt.4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego  - Dz. U. z dn. 28 

sierpnia 2017r., poz. 1603.   

 

 


