
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

1 wt cz nd wt pt pn pn so wt

2 śr pt pn śr so wt wt nd śr

3 cz so wt cz nd śr śr pn cz

4 pt nd śr pt czw cz DZIEŃ WOLNY SZKOŁY

5 so pn cz so pt pt so

6 nd wt pt nd so so nd

7 pn śr so pn nd nd śr pt pn

8 wt cz nd wt pn pn cz so wt

9 śr pt pn śr wt wt pt nd śr

10 cz so wt cz śr śr so pn cz

11 pt nd śr pt cz cz nd wt pt

12 so pn so pt pt pn śr so

13 nd wt nd so so wt cz nd

14 pn śr so pn nd nd śr pt pn

15 wt cz nd wt pn pn cz so wt

16 śr DZIEŃ WOLNY SZKOŁY pn śr wt wt pt nd śr

17 cz so wt cz śr śr so pn cz

18 pt nd śr pt pn cz cz nd wt pt

19 so pn cz so wt pt pt pn śr so

20 nd wt pt nd śr so so wt cz nd

21 pn śr so pn cz nd nd śr pt pn

22 wt cz nd wt pt pn pn cz so wt

23 śr pt pn so wt wt pt nd śr

24 cz so wt nd śr śr so pn cz

25 pt nd śr pn cz cz nd pt

26 so pn cz wt pt pt pn

27 nd wt pt śr so so wt

28 pn śr so cz nd nd śr pt

29 wt cz nd pt pn cz so

30 śr pt pn so wt pt nd

31 so nd śr pn

DODATKOWE DNI WOLNE SZKOŁY POZA ŚWIĘTAMI USTAWOWYMI

16.10.2020 WYJAZD STUDYNY NAUCZYCIELI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 STO W BIAŁYMSTOKU

12-13.10.2020

4.06.2021

4,5,6 maja 2021 Dni wolne liceum.

25,26,27 maja 2021 Dni wolne szkoły podstawowej
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