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Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2020/2021 
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku 

 

Lp. Data Tematyka Odpowiedzialny 

1. 1.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 
 

Dyrektor 
Wychowawcy 

2. 2.09.2020 
godz. 11.35 

Matura 2021  – szkolenie dla uczniów klas maturalnych. A. Kania 

3. 8.09.2020 
godz. 14.00 

Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego.  A. Kania 

4. do 11 września 2020 Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeo – luty 
2021. 

A. Kania 
Wychowawcy 

5. 11.09.2020 
(piątek) godz. 16.00 

Zebranie z rodzicami uczniów kas pierwszych.  
 

Dyrektor 
Wychowawcy 
Pedagog  

6. 15.09.2020 
(wtorek) 

godz. 15.45 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej: 

 Przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora 
szkoły na  rok szkolny 2020/2021, 

 przedstawienie wniosków o nagrody Prezydenta Miasta 
Włocławek. 

Dyrektor 

7. do 30.09.2020 Termin ogłoszenia wyników matury po sesji poprawkowej. OKE 

8. 13.10.2020 
(wtorek) godz. 13.30 

Dzieo Edukacji Narodowej – spotkanie nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi szkoły.  

S. Czerwioska - 
Modrzejewska 

9. 10.11.2020 
(wtorek) 

Narodowe Święto Niepodległości – przygotowanie materiałów 
multimedialnych do prezentacji na godzinach wychowawczych.  

K. Grzesiak 

10. 20.11.2020 (piątek) 
godz. 16.00 – 18.00 

Zebranie z rodzicami.  Wychowawcy 
Nauczyciele 

11. 23.11.2020 
(poniedziałek) 

Szkolenie dla uczniów klas maturalnych: Organizacja i przebieg 
próbnej matury. 

A. Kania 

12. 24 – 26.11.2020 Próbny egzamin maturalny. A. Kania 

13. 7.12.2020 Wystawienie propozycji ocen z przedmiotów kooczących się w I 
semestrze roku szkolnego 2020/2021. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

14. 11.12.2020 
(piątek) godz. 16.00 

Zebranie z rodzicami informujące o wystawionych propozycjach 
ocen koocoworocznych (dotyczy klas, w których wystawiono 
propozycje ocen z przedmiotów kooczących się w I semestrze). 

Wychowawcy 

15. 21.12.2020 
(poniedziałek) 

Klasyfikacja uczniów za I semestr - wystawienie ocen do 
dziennika.  

Wychowawcy 
Nauczyciele 

16. 22.12.2020 
(wtorek) 

Jasełka. Spotkanie wigilijne. P. Mirecki 

17. 23 grudnia 2020 – 
1 stycznia 2021 

Przerwa świąteczna.  

18. 8 stycznia 2021 Szkolenie w zakresie organizacji i przebiegu pisemnego i 
praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie (model „d”).  

A. Kania 

19. 11.01.2021 
(poniedziałek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
(Formuła 2017) - częśd praktyczna, model „d”. 

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

20. 12.01.2021 
(wtorek) godz. 15.45 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej za I semestr klas 
T, BS. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
Szkolenie w zakresie organizacji i przebiegu praktycznego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - model „w”, 
„wk”, „dk”. 

Dyrektor 
Nauczyciele 

21. 12.01.2021 
(wtorek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
(Formuła 2017) - częśd pisemna. 

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

22. 13.01.2021 – 
19.02.2021 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
(Formuła 2017) - częśd praktyczna,  model „w”, „wk”, „dk”. 

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

23. 15.01.2021 (piątek) 
godz. 16.00 – 18.00 

Zebranie z rodzicami. 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 

24. do 7 lutego 2021 Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu 
maturalnego.  

A. Kania  
Wychowawcy 

25. do 7 lutego 2021 Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu A. Kania  



2 

 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję  
czerwiec – lipiec 2021.  

Wychowawcy 
 

26. 15.02 – 28.02.2021 Ferie zimowe.  

27. 8-10 marca 2021 Rekolekcje. M. Gralak 
P. Mirecki 

28. 31 marca 2021 Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.  

OKE 

29. 01.04. – 06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna.  

30. 8.04.2021 Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych. Wychowawcy 
Nauczyciele 

31. do 8 kwietnia 2021 Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec  – 
lipiec 2021 dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeo – 
luty 2021. 

A. Kania 
Wychowawcy 
 

32. 9.04.2021 
(piątek) godz.16.00 

Zebranie z rodzicami. Wychowawcy 
Nauczyciele 

33. 21.04.2021 
(środa) 

Klasyfikacja uczniów klas IV T  
(wystawienie ocen do dziennika). 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

34. 27.04.2021 
(wtorek) 

Klasyfikacyjne posiedzenie RP klas maturalnych. 
Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego – szkolenie RP. 

Dyrektor 
Rada Pedagogiczna 

35. 30.04.2021 Zakooczenie zajęd w klasach maturalnych. Elżbieta Górska 
Marek Bączkowski 

36. Egzamin maturalny -  
częśd ustna 

z języka polskiego 

od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16  maja) 
według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego  
zespołu egzaminacyjnego 

PZE 

37. Egzamin maturalny -  
częśd ustna z języka 

obcego 

od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16  maja) 
według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego  
zespołu egzaminacyjnego 

PZE 

38.  Egzamin maturalny  - częśd pisemna PZE 

4 maja godz. 9.00 język polski – poziom podstawowy  

4 maja godz. 14.00 język łacioski i kultura antyczna – PR  

5 maja godz. 9.00 matematyka – poziom podstawowy  

5 maja godz. 14.00 historia muzyki – poziom rozszerzony  

6 maja godz. 9.00 język angielski – poziom podstawowy  

6 maja godz. 14.00 historia sztuki – poziom rozszerzony  

7 maja godz. 9.00 język angielski – poziom rozszerzony  

7 maja godz.14.00 filozofia – poziom rozszerzony  

10 maja godz. 9.00 język polski – poziom rozszerzony  

11 maja godz. 9.00 matematyka – poziom rozszerzony  

11 maja godz.14.00 wiedza o społeczeostwie – poziom rozszerzony  

12 maja godz. 9.00 biologia – poziom rozszerzony  

12 maja godz. 14.00 język francuski – poziom rozszerzony  

13 maja godz. 9.00 geografia – poziom rozszerzony  

13 maja godz. 14. 00 język francuski – poziom podstawowy 
język hiszpaoski – poziom podstawowy 
język niemiecki – poziom podstawowy 
język rosyjski – poziom podstawowy 
język włoski – poziom podstawowy 

 

14 maja godz. 9.00 chemia – poziom rozszerzony  

14 maja godz. 14.00 język niemiecki – poziom rozszerzony  

17 maja godz. 9.00 historia – poziom rozszerzony  

17 maja godz. 14.00 język rosyjski – poziom rozszerzony  

18 maja godz. 9.00 fizyka  – poziom rozszerzony  

18 maja godz. 14.00 język hiszpaoski – poziom rozszerzony  

19 maja godz. 9.00 informatyka – poziom rozszerzony  

19 maja godz. 14.00 język włoski – poziom rozszerzony  

39. 28 maja 2021 Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukooczyli szkołę 
30 kwietnia 2021 roku. 

OKE 

40. 1.06.2020 
(wtorek) 

Organizacja i przebieg egzaminu zawodowego  
(Formuła 2019) – szkolenie Rady Pedagogicznej.  

A. Kania 

41. 02.06.2021 Wystawienie propozycji ocen klasyfikacyjnych. Wychowawcy 
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(środa) Nauczyciele 

42. 7 czerwca 2021 Egzamin zawodowy (Formuła 2019) – częśd praktyczna,  
model „d”. 

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

43. 8 – 12 czerwca 2021 Egzamin zawodowy (Formuła 2019) – częśd pisemna. PZE 
Zespoły Nadzorujące 

44. 11 – 21 czerwca 2021 Egzamin zawodowy (Formuła 2019) – częśd praktyczna,  
model „w”, „wk”, „dk”.  

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

45. 11.06.2021 
(piątek) godz. 16.00 

Zebranie z rodzicami. Wychowawcy 
Nauczyciele 

46. 15.06.2021 
(wtorek) 

Klasyfikacja uczniów – wystawienie ocen do dziennika. Wychowawcy 
Nauczyciele 

47. 18.06.2021 
(piątek) 

 

Szkolenie w zakresie organizacji i przebiegu praktycznego  
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
(model „d”). 

A. Kania 

48. 21.06.2021 
(poniedziałek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
(Formuła 2017) - częśd praktyczna, model „d”. 

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

49. 21.06.2021 
(poniedziałek) 

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej klas T i BS.  
Szkolenie w zakresie organizacji i przebiegu pisemnego                           
i  praktycznego (model „dk”, „wk”, „w”) egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Dyrektor 
Rada Pedagogiczna 

50. 22.06.2021 
(wtorek) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
(Formuła 2017) – częśd pisemna. 

PZE  
Zespoły Nadzorujące 

51. 23.06 – 8.07.2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
(Formuła 2017) – częśd praktyczna,  model „w”, „wk”, „dk”. 

PZE 
Zespoły Nadzorujące 

52. 23.06. – 2.07.2021 Termin dodatkowy egzaminu zawodowego (Formuła 2019).  A. Kania 

53. 25.06.2021 
godz. 9.00 

Zakooczenie zajęd dydaktyczno – wychowawczych.  
 

Dyrektor 
Wychowawcy 

54. 5 lipca 2021 Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. OKE 

55. 24 sierpnia 2021 Częśd pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. A. Kania 

56. 23 – 24 sierpnia 2021 Częśd ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. A. Kania 

57. 31 sierpnia 2021 Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie. 

OKE 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 
1) 2 listopada 2020  
2) 4 stycznia 2021 
3) 5 stycznia 2021 
4) 4 maja 2021 
5) 5 maja 2021 (nie dotyczy klasy 2 BSIS) 
6) 6 maja 2021 (nie dotyczy klasy 3 BSIS) 
7) 4 czerwca 2021 
 
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 dostępny na stronie www.zst.com.pl 

Dyrektor Szkoły 


