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 2020-09-01 wtorek Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 

 2020-09-03 czwartek Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych (godz. 1700). 

do 2020-09-04 piątek Uzupełnienie przez wychowawców informacji w elektronicznych dziennikach lekcyjnych. 

do 2020-09-15 wtorek 
Zebranie od uczniów klas IV Technikum Samochodowego w Lublinie deklaracji przystąpienia w sesji 
styczeń-luty 2021 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

do 2020-09-15 wtorek Przedstawienie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny. 

do 2020-09-25 piątek 

Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas II-IV TS oraz II-III BSS.  
UWAGA!  
Forma kontaktu wychowawcy klasy z rodzicami uzależniona będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej. 

do 2020-09-30 środa 
Zebranie od uczniów Technikum Samochodowego w Lublinie wstępnej deklaracji dotyczącej 
przystępowania do egzaminu maturalnego w sesji maj 2021. 

do 2020-10-09 piątek 
Ślubowanie uczniów klas pierwszych – uroczystość ogólnoszkolna odwołana z uwagi na zagrożenie 
epidemiczne. Tematyka realizowana na godzinach z wychowawcą. 

 2020-10-14 środa Dzień Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych. 

 
2020-10-19 pon. 

Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych (godz. 1630). 
UWAGA!  
Forma kontaktu szkoły z rodzicami może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną. 

 2020-11-02 pon. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów całego Zespołu Szkół. 

 

2020-11-19 czwartek 

Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas (godz. 1600).  
Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o przewidywanych śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych). 
Konsultacje rodziców z nauczycielami (godz. 1630-1800).  
UWAGA!  
Forma kontaktu szkoły z rodzicami może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną. 

do 2020-12-08 wtorek 
Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych - 
wystawienie ocen w dzienniku elektronicznym. 

 2020-12-09 środa Przygotowanie dokumentacji klas maturalnych do rady klasyfikacyjnej. 

 2020-12-10 czwartek Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja  śródroczna uczniów klas maturalnych. 

 2020-12-11 piątek Koniec I-go okresu nauki roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych. 

 2020-12-14 pon. Początek II-go okresu nauki roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych. 

 

2020-12-17 czwartek 

Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas I-III TS oraz I-III BSS (godz. 1600).                     
Poinformowanie uczniów i rodziców o bieżących ocenach oraz przewidywanych śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych). 
Konsultacje rodziców z nauczycielami (godz. 1630-1800). 
UWAGA!  
Forma kontaktu szkoły z rodzicami może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną. 

od 
do 

2020-12-23  
2020-12-31 

środa 
 

czwartek 
Zimowa przerwa świąteczna 

 2021-01-11 pon. Egzamin potwierdzający kwalifikację MG.43 – część praktyczna (sesja styczeń-luty 2021). 

 2021-01-12 wtorek Egzamin potwierdzający kwalifikację MG.43 – część pisemna (sesja styczeń-luty 2021). 

od 
do 

2021-01-11 
2021-02-05 

pon. 
 

piątek 
Praktyki zawodowe uczniów klas trzecich Technikum Samochodowego w Lublinie. 

do 2021-01-19 wtorek 
Poinformowanie uczniów i rodziców klas I-III TS oraz I-III BSS o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych - 
wystawienie ocen w dzienniku elektronicznym. 

 2021-01-20 środa Przygotowanie dokumentacji do rady klasyfikacyjnej pozostałych klas. 

 2021-01-21 czwartek Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja  śródroczna pozostałych klas.  

 2021-01-22 piątek Zakończenie I-go okresu nauki roku szkolnego 2020/21 dla klas I-III TS oraz BSS.   
 2021-01-25 pon. Początek II-go okresu nauki roku szkolnego 2020/21 dla klas I-III TS oraz BSS. 

 
2021-01-25 pon. 

Wywiadówka – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas (godz. 1630). 
UWAGA!  
Forma kontaktu szkoły z rodzicami może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną. 

 
2021-01-27 środa 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  
Podsumowanie I-go okresu nauki (w tym część sprawozdawcza). 

od 
do 

2021-02-01 
2021-02-12 

pon. 
 

piątek 
Ferie zimowe (za wyjątkiem uczniów klas III Technikum Samochodowego w Lublinie) 

do 2021-02-05 piątek 
Termin złożenia przez zdających ostatecznej deklaracji dotyczącej przystępowania do egzaminu 
maturalnego w sesji 2021. 

do 2021-02-05 piątek 

Zebranie od uczniów klas III Technikum Samochodowego w Lublinie oraz klas III BSS w Lublinie 
deklaracji przystąpienia w sesji czerwiec-lipiec 2021 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie.  
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od 
do 

2021-02-08 
2021-02-19 

pon. 
 

piątek 
Ferie zimowe dla uczniów klas III Technikum Samochodowego w Lublinie 

do 2021-03-05 piątek Zaliczenie praktyki zawodowej - klasy III Technikum Samochodowego (wg ustalonego harmonogramu). 

 2021-03-30 wtorek 

Zebrania informacyjne z rodzicami wszystkich klas (godz. 1600). 
Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów klas maturalnych o wynikach w nauce – przewidywanych 
ocenach rocznych, w tym o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego. 
Konsultacje rodziców z nauczycielami (godz. 1630-1800). 
UWAGA!  
Forma kontaktu szkoły z rodzicami może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną. 

od 
do 

2021-04-01 
2021-04-06 

czwartek 
 

wtorek 
Wiosenna przerwa świąteczna 

do 2021-04-26 pon. 
Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o rocznych ocenach klasyfikacyjnych - wystawienie 
w dzienniku elektronicznym rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 2021-04-27 wtorek Przygotowanie dokumentacji pedagogicznej do klasyfikacji rocznej i końcowej klas maturalnych. 

 2021-04-28 środa Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacja końcowej klas maturalnych. 

 2021-04-29 czwartek Podpisywanie świadectw ukończenia  Technikum Samochodowego w Lublinie.  

 2021-04-30 piątek 
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych.  

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły absolwentom Technikum Samochodowego w Lublinie. 

 2021-05-04 wtorek 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów całego Zespołu Szkół. 
Egzamin maturalny z języka polskiego. 

 2021-05-05 środa 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów całego Zespołu Szkół. 
Egzamin maturalny z matematyki. 

 2021-05-06 czwartek 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów całego Zespołu Szkół. 
Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy. 

 2021-05-07 piątek 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów całego Zespołu Szkół. 
Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony. 

od 
do 

2021-05-04 
2021-05-20 

wtorek 
 

czwartek 
Egzamin maturalny – część pisemna i ustna; zgodnie z harmonogramami. 

 

2021-05-27 czwartek 

Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas I-III TS oraz I-III BSS  (godz. 1600).                               
Poinformowanie uczniów i rodziców o bieżących ocenach oraz przewidywanych śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych). 
Konsultacje rodziców z nauczycielami (godz. 1630-1800). 
UWAGA!  
Forma kontaktu szkoły z rodzicami może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną. 

od 
do 

2021-06-01 
2021-06-16 

wtorek 
 

środa 
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE). 

 2021-06-04 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów całego Zespołu Szkół. 

do 2021-06-17 
 

czwartek 
 

Poinformowanie uczniów i rodziców klas I-III TS oraz I-III BSS  o rocznych ocenach klasyfikacyjnych - 
wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w dzienniku elektronicznym wszystkich pozostałych klasach 
(wszystkich typów szkół). 

 2021-06-18 piątek Przygotowanie dokumentacji pedagogicznej do klasyfikacji.  

 2021-06-21 pon. 
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – końcowa klasyfikacja uczniów klas trzecich BSS 
oraz zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej pozostałych klas (niekończących szkoły). 

 2021-06-22 wtorek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach – część pisemna (sesja czerwiec-lipiec 2021). 

od 
do 

2021-06-23 
2021-07-08 

środa 
 

czwartek 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach – część praktyczna (z kwalifikacji MG.12 i MG.18);  
wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE (sesja czerwiec-lipiec 2021). 

do 2021-06-24 czwartek Podpisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły. 

 2021-06-24 czwartek Pożegnanie absolwentów BSS w Lublinie 

 2021-06-25 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 

 2021-06-25 piątek Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021. 

od 
do 

2021-06-26 
2021-08-31 

sobota 
 

wtorek 
Ferie letnie 

 
od 
do 

 
2021-08-23 
2021-08-24 

 
 

pon. 
 

wtorek 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: 
- pisemny (24.08.2021 r.) 
- ustny (23-24.08.2021 r.) 

od 
do 

2021-08-25 
2021-08-27 

środa 
 

piątek 
Egzaminy poprawkowe wg ustalonych harmonogramów.  

 2021-08-30 pon. Prace przygotowawcze do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – dotyczy wszystkich nauczycieli. 

 2021-08-31 wtorek Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

 2021-08-31 wtorek Koniec roku szkolnego 2020/2021 

Lublin, dnia 30.09.2020 r. 
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