TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Technikum Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomiczne Nr 21
00-734 Warszawa ul. Krasnołęcka 3.
Podstawa prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432) oraz
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się:
1 września 2020 r. (wtorek) a kończy się 31 sierpnia 2021 r. (wtorek)
2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla klas I - III rozpoczynają się:
1 września 2020 r. a kończą się 25 czerwca 2021 r.
Łącznie 38 tygodni dla klas I – III.
3. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla klas IV rozpoczynają się:
1 września 2020 r. a kończą się 30 kwietnia 2021 r.
Łącznie 30 tygodni dla klas IV.
4.
a.
b.
c.
d.

W Technikum Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznym Nr 21 :
zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2020 r.
ferie zimowe trwają od 4 do 15 stycznia 2021 r.
wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 do 6 kwietnia 2021 r.
ferie letnie trwają od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

5. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021
dzielą się na dwa semestry:
I semestr dla klas I - III od 01.09.2020 r. do 29.01. 2021 r.;18 tygodni
II semestr dla klas I - III od 01.02. 2021 r. do 25.06. 2021 r.;20 tygodni
I semestr dla klas IV od 01.09.2020 r. do 18.12.2020 r.;16 tygodni
II semestr dla klas IV od 21.12. 2020 r. do 30.04. 2021 r.;14 tygodni
6. Dniami ustawowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
a. 11 listopada 2020 r. (środa/Narodowe Święto Niepodległości),
b. 6 stycznia 2021 r. (środa/Święto Trzech Króli),
c. 3 maja 2021 r. ( poniedziałek/1 Maja),
d. 3 czerwca 2021 r. (czwartek/Boże Ciało).
6.1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
Dyrektor szkoły zgodnie z rozporządzeniem MEN o organizacji roku
szkolnego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a. 14 października 2020 r. (środa/Dzień Komisji Edukacji Narodowej)

b. 2 czerwca 2021 r. (środa/dzień przed Bozym Ciałem)
c. 4 czerwca 2021 r. (piątek/dzień po Bożym Ciele).
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywają się według
następującego harmonogramu
Egzamin praktyczny
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
11 stycznia 2021
TG.12
TG. 13
TG.14
TG.15
TG.16
T.11
T.12
T.13
T.14
T.15

Egzamin pisemny
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
12 stycznia 2021
TG.12
TG. 13
TG.14
TG.15
TG.16
T.11
T.12
T.13
T.14
T.15

Egzamin praktyczny
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
dla osób, które nie zdały/nie zgłosiły się
w styczniu
21 czerwca 2021
TG.12
TG.13
TG. 14
TG.15
TG.16
T.11
T.12
T.13
T.14
T.15

Egzamin pisemny
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
dla osób, które nie zdały/nie zgłosiły się
w styczniu
22 czerwca 2021
TG.12
TG.13
TG. 14
TG.15
TG.16
T.11
T.12
T.13
T.14
T.15

Egzamin praktyczny z wykonaniem
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
28 czerwca – 2 lipca 2021
TG.07
T.06

Egzamin pisemny
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
23 czerwca 2021
TG.07
T.06

Ważne:
Uczniowie składają deklarację w szkole.
Absolwenci składają deklarację w OKE.
1 i 2 egzamin bezpłatny, od 3 płatny w OKE.

Czas zdawania egzaminu 5 lat.
d. 4 maja 2021 r. (wtorek) Egzamin maturalny pisemny z języka polskiego,
e. 5 maja 2021 r. (środa) Egzamin maturalny pisemny z matematyki,
f. 6 maja 2021 r. (czwartek) Egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego.
6.2. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:
24 sierpnia 2021 r. (wtorek).
6.3. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka
polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych
nowożytnych: 23 – 24 sierpnia 2021 r. (poniedziałek/wtorek).
7. Termin informowania uczniów klas I - III przez nauczycieli przedmiotu
o proponowanych ocenach na I semestr roku szkolnego 2020/2021 w tym
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem: do 15
grudnia 2020 r. (wtorek).
8. Termin informowania uczniów klas IV przez nauczycieli przedmiotu
o proponowanych ocenach na I semestr roku szkolnego 2020/2021 w tym
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem: do 17
listopada 2020 r. (wtorek).
9. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o proponowanych ocenach
rocznych w roku szkolnym 2020/2021 w tym o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem w terminach:
do 23 marca 2021 r. (wtorek) - dotyczy uczniów klas IV,
do 18 maja 2021 r. (wtorek) - dotyczy uczniów klas I – III.
10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z
zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu
usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
11. Terminy składnia podań o egzamin klasyfikacyjny:
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do:

8 kwietnia 2021 r. (czwartek) – uczniowie klas IV
10 czerwca 2021 r. (czwartek) – uczniowie klas I – III
12. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych:
14-16.04.2021 r.– dla uczniów klas IV,
11-17.06.2021 r. – dla uczniów klas I - III.
13. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych: Oceny w dzienniku
elektronicznym wpisują nauczyciele poszczególnych przedmiotów do dnia:
22.04.2021 r. do godz. 10.00 – dla klas IV
17.06.2021 r. do godz. 10.00 – dla klas I – III.
14. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
a. 17.09.2020 r. (czwartek) godz. 16.00 – dotyczy omówienia planu pracy
szkoły, liczebności klas, zatwierdzenie programów nauczania, spraw
bieżących.
b. 14.10.2020 r. (środa) Dzień Komisji Edukacji Narodowej
c. 19.11.2020 r. (czwartek) godz. 16.00 – wyniki nauczania, sprawy
wychowawcze, sprawy bieżące. Proponowane oceny na I semestr roku
szkolnego 2020/2021 w tym zagrożenia ocenami niedostatecznymi lub
nieklasyfikowaniem dla klas IV.
d. 17.12.2020 (czwartek) godz. 16.30 - wyniki nauczania, sprawy
wychowawcze, sprawy bieżące.
Klasyfikacja klas IV na I semestr roku szkolnego 2020/2021.
e. 22.12.2020 r. (wtorek) godz. 16.00 Proponowane oceny na I semestr
roku szkolnego 2020/2021 w tym zagrożenia ocenami niedostatecznymi
lub nieklasyfikowaniem dla klas I – III.
f. 29.01.2021 r. (piątek) godzina 16.00
Klasyfikacja klas I - III na I semestr roku szkolnego 2020/2021.
Podsumowanie działalności organów szkoły, kół i zespołów
przedmiotowych.
g. 25.03.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 - wyniki nauczania, sprawy
wychowawcze, sprawy bieżące. Proponowane oceny roczne w roku
szkolnym 2020/2021 w tym zagrożenia ocenami niedostatecznymi lub
nieklasyfikowaniem dla klas IV.
h. 08.04.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 – dotyczy rozpatrzenia podań o
egzaminy klasyfikacyjne w klasach IV, sprawy bieżące.
i. 22.04.2021 r. (czwartek) godz.16.00 - Końcowa klasyfikacja klas IV
w roku szkolnym 2020/2021.
j. 20.05.2021 r. (czwartek) godz. 16.00
Proponowane oceny roczne w roku szkolnym 2020/2021 w tym

zagrożenia ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem dla klas
I – III. Omówienie wyników nauczania.
k. 10.06.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 – dotyczy rozpatrzenia podań o
egzaminy klasyfikacyjne w klasach I – III, sprawy bieżące.
l. 17.06.2021 r. (czwartek) godz. 16.00 – Klasyfikacyjna Rada
Pedagogiczna. Roczna klasyfikacja klas I - III w roku szkolnym
2020/2021.
m. 28.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 10.00 – Plenarna Rada Pedagogiczna
n. 30.08.2021 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – Klasyfikacyjna Rada
Pedagogiczna po egzaminach poprawkowych. Omówienie rekrutacji
2021/2022, przydział obowiązków nauczycielskich.
15. Harmonogram praktyk zawodowych:
Klasa 2 DT - 28.09.2020 – 23.10.2020
Klasa 2 AH - 26.10.2020 – 20.11.2020 - praktyka przesunięta na II sem. 2020/2021
Klasa 3 GO - 23.11.2020 – 18.12.2020 - praktyka przesunięta na II sem. 2020/2021
Klasa 3 DT - 01.02.2021 – 26.02.2021
Klasa 3 AH - 01.03.2021 – 26.03.2021
Klasa 3 ET - 12.04.2021 – 07.05.2021
Klasa 2 ET - 10.05.2020 – 04.06.2020
16. Spotkania z rodzicami – czwartki – godz. 18.00
17.09.2020 r. (czwartek) klasy I i IV
18.09.2020 r. (piątek) klasy II i III
19.11.2020 r. (czwartek) klasy IV
17.12.2020 r. (czwartek) klasy IV
22.12.2020 (wtorek) klasy I,II,III
29.01.2021 r. (piątek) klasy I,II,III
25.03.2021 r. (czwartek) klasy IV
20.05.2021 r. (czwartek) klasy I,II,III
17. Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły:
15 kwietnia 2021 r. (czwartek ) w godz. 15.30 – 17.30.
18. Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:
24 – 27 sierpnia 2021 r. (wtorek – piątek)
19. Rada Pedagogiczna podsumowująca ostateczne wyniki nauczania w roku
szkolnym 2020/2021 dnia 30.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.
20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
30 kwietnia 2021 r. - dla klas IV godz. 15.00
25 czerwca 2021 r. - dla klas I – III godz. 9.00

