KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 dla SZKOŁY POLICEALNEJ i KKZ
Szkoła policealna
KKZ
(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z póżn. zm. )
SIERPIEŃ 2020
 Konferencja instruktażowa
 Konferencja klasyfikacyjna dla szkoły policealnej po egzaminach z
kwalifikacji trzyliterowych sesja sierpień wrzesień 2020
 Przyjęcie uchwały o egzaminach pisemnych i ustnych dla
semestru I oraz III szkoły policealnej, uruchomieniu
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
 Szkolenie BHP z zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas
trwania pandemii COVID-19
 Szkolenie nowych pracowników dotyczących pracy zdalnej z
wykorzystaniem platformy G-suite
WRZESIEŃ 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego
Szkolenie BHP z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących
podczas trwania pandemii COVID-19
Szkolenie słuchaczy z technik pracy zdalnej z uwzględnieniem platformy
moodle oraz G-suite
Rozpoczęcie zajęć na KKZ

25.VIII.2020

IX.2020
Przed pierwszymi zajęciami we
wrześniu 2020
Podczas pierwszych zajęć

Rozpoczęcie semestru 1 w Szkole Policealnej

IX.2020 zgodnie z
harmonogramami umieszczonymi
na stronie CKU
IX.2020
Zajęcia poszczególnych kierunków
zgodnie z harmonogramami
umieszczonymi na stronie CKU

PAŹDZIERNIK 2020
Termin podania tematów prac kontrolnych słuchaczom przez nauczycieli
uczących w szkole policealnej

Nie późnej niż 25.X.2020

LISTOPAD 2020
Próbne egzaminy zawodowe dla kwalifikacji MG.19 oraz EE.18

XI.2020

Konferencja klasyfikacyjna KKZ MG.19, EE.18

28.XI.2020

GRUDZIEŃ 2020
Termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy

11-12.XII.2020

Podanie informacji o harmonogramie sesji egzaminacyjnej w szkole
policealnej

14.XII.2020

Konferencja dopuszczeniowa

18.XII.2020

Przerwa świąteczna

23.XII.2020 -1.I.2021

STYCZEŃ 2021
Sesja egzaminacyjna

8-9.I.2021, 15-16.I.2021

Konferencja klasyfikacyjna

22.I.2021

Rozpoczęcie semestru 2 w Szkole Policealnej
LUTY 2021
Termin podania tematów prac kontrolnych słuchaczom przez nauczycieli
uczących w szkole policealnej

29.I.2021

MARZEC 2021
KWIECIEŃ 2021
Przerwa świąteczna

Nie później niż do 12-13.II.2021

1.IV.2021-6.IV.2021

Próbne egzaminy zawodowe z kwalifikacji dla KKZ kończących się w maju
MAJ 2021
Konferencja klasyfikacyjna KKZ kończących naukę w maju

V.2021

Próbne egzaminy zawodowe w szkole policealnej

V.2021

Podanie informacji o harmonogramie sesji egzaminacyjnej w szkole
policealnej

10.V.2021

Termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy

21.V.2021-22.V.2021

Konferencja dopuszczeniowa

28.V.2021

CZERWIEC 2021
Sesja egzaminacyjna

4-5.VI.2021,11-12.VI.2021

Egzaminy z kwalifikacji w szkole policealnej i KKZ
Konferencja klasyfikacyjna

05.2020 nie później niż 6 tygodni
przed sesją egzaminacyjną zgodnie
z harmonogramem
opublikowanym przez CKE

zgodnie z harmonogramem
opublikowanym przez CKE
18.VI.2021
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