
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

(uwzględnia propozycję dni wolnych) 

1. 1. 

  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

1 września 2020 r. 

  

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, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

2.  2. Zimowa przerwa świąteczna 

  

23 - 31 grudnia 2020 r. 

  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, 

z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm). 

  

3.  3. Ferie zimowe 

  

 18 - 31 stycznia 2021 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. 

25 stycznia - 7 lutego 2021 r. 

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie. 

1 lutego - 14 lutego 2021 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. 



15 - 28 lutego 2021 r. 

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 

  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

  

4.  4. Wiosenna przerwa świąteczna 

  

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.  

  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

  

6.  5. Zakończenie zajęć w klasach 

(semestrach) programowo 

najwyższych liceów 

ogólnokształcących, liceów 

ogólnokształcących dla 

30 kwietnia 2021 r. 

  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 



dorosłych oraz techników, w 

których zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają 

się 

w pierwszym powszednim 

dniu września 

  

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm). 

  

7. 6. EPKwZ PP 2017 Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku 

Sesja ZIMA 2021 (styczęń – luty 2021) – termin składania deklaracji do dnia 15 września 2020 r. 

EPKwZ zgodnie z PP 2017 

Część pisemna 12 stycznia 2021 r. 

Część praktyczna model d – 11 stycznia 2021 r. 

Część praktyczna model w, wk, dk od 13 stycznia do 19 lutego 2021 r. 

Termin ogłoszenia wyników – 31 marca 2021 

(WAŻNE – ponowne przystąpienie do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w 

sesji styczeń -luty 2021 – deklaracja do 8 kwietnia 2021 r.) 

Sesja Lato 2021(czerwiec – lipiec 2021) – termin składania deklaracji do dnia 7 lutego 2021 r. 

Część pisemna 22 czerwca 2021 r. 

Część praktyczna – model d – 21 czerwca 2021 

Część praktyczna model w, wk, dk od 23 czerwca 2021 do 8 lipca 2021 r. 
7. Egzamin maturalny:  

 
 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku 
Termin główny – maj 2021 r. Termin dodatkowy – czerwiec 2021 r. Termin poprawkowy – sierpień 2021 



 
 
 

r. 
Część ustna od 7 do 20 maja 2021 r. (oprócz 9 i 16 maja)2021r. 
Część pisemna od 4 maja 2021 r. do dnia 20 maja 2021 r. 
4 maja 2021 – język polski pp 
5 maja 2021 – matematyka pp 
6 maja 2021 – język angielski pp 
 
Termin dodatkowy – czerwiec 2021 
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym  
 
Część ustna od 7 do 12 czerwca 2021 
Część pisemna od 1 czerwca 2021 do 16 czerwca 2021 r. 
 
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 2021 – 5 lipca 2021 
 
Termin poprawkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu 
w części ustnej albo w części pisemnej 
Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. 
Część ustna – 23-24 sierpnia 2021 r. 

 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2198, z późn. zm.);  

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z 

późn. zm.). 
 

8.  Egzamin zawodowy 
 

Ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/; 
 



https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/) 
 
Podstawa prawna:  
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 
 
Sesja Zima 2021 – (deklaracja do 15 września 2020 lub do 19 października jeżeli nie zdał egzaminu w sesji 
sierpień – wrzesień 2020 r.) 
Termin główny 11 – 24 stycznia 2021 r. 
Termin dodatkowy 01- 05 lutego 2021 r.  
 
Sesja Lato 2021 - (deklaracja do 07 lutego 2021. lub do 08 kwietnia 2021 jeżeli nie zdał egzaminu w sesji 
styczeń - luty 2021 r. 
) 
Termin główny 7 – 21 czerwca 2021 r. 
Termin dodatkowy 23 czerwca – 2 lipca 2021 r 

9.  Zakończenie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

w szkołach 

  

25 czerwca 2021 r. 

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, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm). 

  

10.  Ferie letnie 

  

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  
 



Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej (wolne LO, TECH, BS I St.) 

2 listopada 2020 r. – wolne (LO, TECH, BS I St.) 

12 stycznia 2021 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (wolne: LO, TECH) 

4 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (wolne: LO, TECH, BS I St.) 

5 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki (wolne LO, TECH, BS I St.) 

6 maja 2021 r. -  pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (wolne: LO, TECH, BS I St.)  

4 czerwca 2021 r. -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wolne: LO, TECH, BS I St.) 

22 czerwca 2021 r. pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja 212 (wolne: LO, TECH, BS I St.) 

 


