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KALENDARZ
  I SEMESTR 

31 sierpnia, godz. 1030 (spotkanie online)
Pn.    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – konferencja analityczna za rok szkolny  
         2019/2020 i inaugurująca rok szkolny 2020/2021.
1 września  
Wt.   Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 (boisko lub hala sportowa) – wg 
         oddzielnego harmonogramu.
do 2 września 
Śr. Zaprowadzenie  elektronicznych  dzienników  lekcyjnych  i  nauczania

indywidualnego.
do 11 września 
Pt. Zaprowadzenie e-dzienników zajęć pozalekcyjnych.
14 września (spotkanie online)
Pn.   Godzina 1700 – zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu
nadzoru  pedagogicznego  i  planu  pracy  szkoły  na  rok  szkolny  2020/2021  (opinia,
uchwała).

16 września
Śr.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. III, V SP; 
Godz. 1800  – kl. I, II SP.
17 września
Czw.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. IV, VI SP; 
Godz. 1800  – kl. VII, VIII SP, LO.

do 18 września
Pt. Zebranie od uczniów deklaracji wpłat na fundusz Rady Rodziców.
do 18 września
Pt. Spotkania  robocze  zespołów  przedmiotowych  i  wychowawczych  (m.in.

zatwierdzenie  rocznego  planu  pracy  zespołu,  wstępna  analiza  wyników
egzaminów zewnętrznych – wnioski do dalszej pracy).

do 18 września 
Pt. Opracowanie  lub  aktualizacja  terminarzy  i  regulaminów  konkursów

przedmiotowych (dostarczyć liderom zespołów przedmiotowych), planów pracy
kół  przedmiotowych,  planów pracy  zespołów  przedmiotowych  i  zadaniowych,
rocznych rozkładów tematów godzin z wychowawcą, PZO.

25 września 
Pt.    Ostateczny termin oddawania deklaracji dotyczącej rezygnacji z zajęć WDŻ  
         (zwrot deklaracji do wychowawcy).
do 30 września
Śr.    Składanie deklaracji dotyczącej wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty.
wrzesień 

Ceremonia przyjęcia uczniów klas pierwszych do ZS nr 7.*
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październik / listopad
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej.*

14 października 
Śr. Dzień Edukacji Narodowej (odpowiedzialni: koordynator i opiekunowie SU).*
          Spotkanie pracowników ZS nr 7 i emerytowanych nauczycieli.*
14 października 
Śr. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
1 listopada 
Niedz. Wszystkich Świętych – dzień wolny.
10 listopada
Wt. Dzień Niepodległości (przygotowanie: B. Śmigiel, M. Wedel, K. Przybylska).* 
11 listopada
Śr. Święto Niepodległości – dzień wolny.
16 – 20 listopada
Pn. – Pt. Tydzień Walki z Paleniem Tytoniu (Światowy Dzień Rzucania Palenia  
         Tytoniu  – trzeci czwartek listopada).
listopad / grudzień / styczeń
         Próbny egzaminy ósmoklasisty.
wrzesień – grudzień 
         Działania związane z realizacją grantu "SERCE SŁYSZY SERCE" V
         Ogólnopolskie Przedsięwzięcia Artystyczne i Profilaktyczno – Sportowe dla 
         Osób Niepełnosprawnych (realizatorzy: M. Kaczorowska, A. Kaczorowski,  
         T. Młyński, W. Majchrzak, A. Kuziak, A. Jasieniecka).*
3 grudnia
Czw.  „Drzwi otwarte” (stacjonarnie, online lub wersja hybrydowa).*
          Kl. SP, LO – informujemy o przewidywanych ocenach niedostatecznych 
          i frekwencji uczniów.

22 grudnia
Wt.   Jasełka. Spotkania wigilijne w klasach.*
         Ostatni dzień zajęć w roku kalendarzowym 2020. 
22 grudnia
Wt.   Spotkanie wigilijne dla pracowników szkoły i emerytów.*

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 od 23 grudnia (środa) do 31 grudnia (czwartek) 

1 stycznia
Pt.     Nowy Rok – dzień wolny.
4, 5 stycznia 
Pn., Wt.  SP, LO – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
6 stycznia 
Śr.  Święto Trzech Króli – dzień wolny.
do 7 stycznia 
Czw. Pierwszy dzień zajęć w roku kalendarzowym 2021.
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do 15 stycznia 
Pt.    Zakończenie klasyfikacji za I semestr. Ustalenie ocen śródrocznych 
         i poinformowanie o nich uczniów.
18 stycznia 
Pn. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (godz. 1630).*

19 stycznia
Wt.    Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. I, II SP; 
Godz. 1800  – kl. III, V SP.
20 stycznia
Śr.    Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. VII, VIII SP, LO; 
Godz. 1800  – kl. IV, VI SP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
„Drzwi otwarte” dla rodziców (wszyscy nauczyciele).*

do 29 stycznia 
Pt. Składanie sprawozdań do zespołu ds. rozwoju jakości pracy szkoły.
4 lutego 
Czw.Godzina 1700 – konferencja analityczna Rady Pedagogicznej.*

FERIE ZIMOWE
 od 15 lutego (poniedziałek) do 28 lutego (niedziela) 

II SEMESTR 
 od 18 stycznia (poniedziałek) do 25 czerwca (piątek) 

1 marca
Pn.   Pierwszy dzień zajęć po feriach zimowych. 
marzec

Dzień Żołnierzy Wyklętych (przygotowanie: A. Ratkowska – Kacperska, 
         W. Majchrzak).*
6 marca
Sb. Godzina 10.00 – 12.00 – „Drzwi otwarte” dla rodziców i uczniów przyszłych 
       klas I.*

marzec / kwiecień
Rekolekcje wielkopostne:

-   ……………………………………………………….………………………………….
-   ………………………………………………………….……………………………….
-   ………………………………………………………………….……………………….
marzec / kwiecień
         Bydgoskie Targi Edukacyjne (prezentacja XVII LO).*

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
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od 1 kwietnia (czwartek) do 6 kwietnia (wtorek)
7 kwietnia
Śr.  Pierwszy dzień zajęć po przerwie świątecznej.
30 kwietnia
Pt. Apel  z  okazji  Święta  Konstytucji  3  Maja  (przygotowanie:  R.  Kaczmarek,  A.

Szymańska, K. Milewska).* 
1 maja
Sob.    Święto Pracy.
3 maja
Pn.    Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny.    
od 4 maja 
Wt. Części pisemne egzaminu maturalnego.
14 maja
Pt.    Wystawienie przewidywanych ocen rocznych (przedmioty, zachowanie) i  
         poinformowanie o nich uczniów.
18 maja 
Wt.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. III, V SP; 
Godz. 1800  – kl. I, II SP.
          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie) 
          i frekwencji uczniów. 
19 maja 
Śr.  Zebrania informacyjne wychowawców klas z rodzicami:
Godz. 1630  – kl. IV, VI SP; 
Godz. 1800  – kl. VII, VIII SP, LO.
          Informujemy o przewidywanych ocenach rocznych (przedmioty, zachowanie) 
          i frekwencji uczniów. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Drzwi otwarte” dla rodziców (wszyscy nauczyciele).*

25 – 27 maja
Wt. – Czw.   SP, LO – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
25 maja
Wt. Egzamin ósmoklasisty – język polski, godz. 900.
26 maja
Śr. Egzamin ósmoklasisty – matematyka, godz. 900.
27 maja
Czw. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny, godz. 900.
1 czerwca
Wt.    Dzień Dziecka.
czerwiec
        „Pokaz Talentów” (uczniowie klas I – III i IV – VIII SP) – koordynator: A. Kuziak,
       A. Jasieniecka, J. Żbikowska, M. Wojtkowiak).*
czerwiec
         Kiermasz używanych podręczników (biblioteka).
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3 czerwca
Czw. Boże Ciało – dzień wolny.    
4 czerwca
Pt.   SP, LO – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
do 18 czerwca 
Pt.     Klasyfikacja za II semestr. Ustalenie ocen rocznych (przedmioty, zachowanie) 
          i poinformowanie o nich uczniów  . 
do 21 czerwca
Pn. Przedstawienie przez SU kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów 
          (do godz. 1200).
21 czerwca 
Pn. Godzina 1630 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.*

do 23 czerwca
Śr. Godzina 1200 – złożenie do podpisu świadectw i dyplomów.
25 czerwca 
Pt. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021(harmonogram ustalany później
          w zależności od sytuacji epidemicznej).
do 25 czerwca
Pt.      Przekazanie uczniom zakresu materiału obowiązującego na egzaminach   
           poprawkowych (zapis w dzienniku).
do 25 czerwca
Pt. Składanie sprawozdań w wersji elektronicznej do zespołu ds. rozwoju jakości  
          pracy szkoły.
2 lipca
Pt.     Termin ogłoszenia wyników egzaminów ósmoklasisty (wręczenie zaświadczeń: 
          9 lipca 2020 r.).
do 2 lipca
Pt.    Przekazanie dyrektorowi / wicedyrektorowi zestawów na egzaminy poprawkowe 
         + zasady oceniania. Zdanie dokumentacji szkolnej.
         Złożenie u Dyrektora propozycji i  wniosków do planu pracy dydaktyczno –

wychowawczej na rok szkolny 2021/2022.
do 2 lipca
Pt.    Złożenie u Dyrektora kart samooceny (dodatek motywacyjny) za rok szkolny  
          2020/2021 (II semestr).
5 lipca
Pn.    Godz. 1000 – wręczenie świadectw maturalnych (sekretariat szkoły).
23 – 25 sierpnia 
Pn. – Śr. Poprawkowe egzaminy przedmiotowe.
24 sierpnia 
Wt. Poprawkowe egzaminy maturalne (część pisemna, godz. 900).
31 sierpnia
Wt. Godzina 1000 – posiedzenie Rady Pedagogicznej – konferencja analityczna za rok  
         szkolny 2020/2021 i inaugurująca rok szkolny 2021/2022 z porządkiem obrad: 
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1. Powitanie członków Rady Pedagogicznej.
2. Sprawdzenie kworum i wyznaczenie protokolanta.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian/uwag i zatwierdzenie protokołu z dnia

21.06.2021 r.
4. Przedstawienie  podsumowania  pracy  dydaktyczno  –  wychowawczo  –

opiekuńczej  i  organizacyjnej  w  Zespole  Szkół  nr  7  w  Bydgoszczy  II
półrocze – rok szkolny 2020/2021.

5. Przedstawienie  sprawozdania  z  planu  nadzoru  pedagogicznego  za  rok
szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy. 

6. Informacja o ewentualnych egzaminach poprawkowych (wpis w arkuszu,
świadectwa). Promocje warunkowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów po egzaminach
poprawkowych.

8. Organizacja roku szkolnego 2021/2022:
a) przedstawienie kalendarza roku szkolnego;
b) przedstawienie  przydziału  godzin  dydaktycznych  oraz  planów  lekcji

(wydruki);
c) przedstawienie  informacji  dotyczących  ewentualnego  nauczania

indywidualnego; 
d) przedstawienie przydziału wychowawstw i opiekunów sal;
e) przedstawienie przydziału dodatkowych czynności nauczycieli.
7.  Wyrażenie opinii:
a) w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
b) w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022,
c) w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania.
8.  Komunikaty.
9.  Wolne głosy i wnioski.

1 września  
Śr. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (harmonogram opracowany w           
       czerwcu/sierpniu).

*  - realizacja lub forma uzależniona od sytuacji epidemicznej

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
SP (6/8) LO (6/10)

4 – 5 stycznia 2021 r. (pn. – wt.);
25 - 27 maja 2021 r. (wt. - czw.); 

4 czerwca 2021 r. (pt.)
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