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Kalendarz zajęć 2020/2021 
Semestr 1 Semestr 2 

05.09.2020 

Początek roku szkolnego 
27.02.2021 9.30 - 13.15 - zajęcia (12) 

9.30 - 13.15 - zajęcia (1) 

13.30 - 14.30 - spotkanie nauczycieli i 
zarządu 13.03.2021 9.30 - 13.15 - zajęcia (13) 

19.09.2020 9.30 - 13.15 - zajęcia (2) 27.03.2021 9.30 - 13.15 - zajęcia (14) 

03.10.2020 9.30 - 13.15 - zajęcia (3) Wielkanoc - przerwa 

10.10.2020 Spotkanie integracyjne 

24.04.2021 

9.30 - 13.15 - zajęcia (15) 

17.10.2020 9.30 - 13.15 - zajęcia (4) 
13:30 - 15:30 - zapisy na nowy rok 

szkolny - do potwierdzenia 

October Half term - przerwa 

08.05.2021 

9.30 - 13.15 - zajęcia (16) 

07.11.2020 9.30 - 13.15 - zajęcia (5) 
13:30 - 15:30 - zapisy na nowy rok 

szkolny - do potwierdzenia 

21.11.2020 
9.30 - 13.15 - zajęcia (6)  

pasowanie na ucznia 
15.05.2021 Spotkanie integracyjne 

05.12.2020 
Wizyta Św. Mikołaja 

22.05.2021 9.30 - 13.15 - zajęcia (17) 
9.30 - 13.15 - zajęcia (7) 

12.12.2020 
Jasełka 

Szkolna Majówka - do potwierdzenia 
9.30 - 13.15 - zajęcia (8) 

Boże Narodzenie - przerwa 12.06.2021 

3 Maj/Dzień Matki/Dzień Ojca/Dzień 
Dziecka 

9.30 - 13.15 - zajęcia (18) 

09.01.2021 9.30 - 13.15 - zajęcia (9) 19.06.2021 
Walne zebranie 10:00 - 12:00 - do 

potwierdzenia 

16.01.2021 Bal karnawałowy Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall (06/2021 - do 
potwierdzenia) 

23.01.2021 

13.30 - 14.30 - spotkanie nauczycieli i 
zarządu 

9.30 - 13.15 - zajęcia (10) Wierszowisko (06/2021 - do potwierdzenia) 

06.02.2021 
9.30 - 12.15 - zajęcia (11) 26.06.2021 

9.30 - 13.15 - Zajęcia (19) 
13.30 - 14.30 - Spotkanie nauczycieli i 

zarządu 

12:30 - 13:30 – wywiadówki 
03.07.2021 

9.30 - 12.15 - zajęcia (20) 

February Half term – przerwa 12:30 - 13:30 - wywiadówki 

  10.07.2021 
Zakończenie roku szkolnego 

9.30 - 13.15 - zajęcia (21) 

 
 
 

Normalne zajęcia Krótsze zajęcia Wydarzenia Spotkania wewnętrzne 

 
Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kalendarzu w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych wydarzeń/okoliczności. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez 
wysłanie wiadomości email oraz umieszczenie ogłoszenia na szkolnym profilu na Facebook. 
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Jako rodzic/opiekun przyjmuję do wiadomości, że zrobione przeze mnie zdjęcia lub filmy, na których widnieją 
moje dzieci wraz z innymi uczniami, powinienem zachować do celów prywatnych. Jestem świadomy/a, że publikowanie 
takich zdjęć w Internecie (np. na prywatnym profilu na Facebooku) może być złamaniem prawa w przypadku, gdy 
rodzice dzieci znajdujących się na takich zdjęciach nie wyrażają zgody na publikację ich wizerunku.   
 

Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się do: 
 

 Dokładnego zapoznania się z Regulaminem Szkoły oraz przestrzegania reguł tam zawartych, 
 Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji, 
 Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych, 
 Niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka 

lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie), o których szkoła powinna wiedzieć, 
 Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi w emailach oraz zamieszczanych na szkolnej stronie 

internetowej (w Aktualnościach), 
 Uczestnictwa w ogłaszanych przez szkołę spotkaniach nauczycieli z rodzicami, 
 Stosowania się do wymogów dotyczących parkowania samochodów przez rodziców, (zakaz parkowania 

samochodów na podjazdach, miejscach dla niepełnosprawnych osobom nieupoważnionym itp.)  
 Informowania nauczyciela o przewidywanej nieobecności dziecka lub też władz Szkoły o decyzji wycofania 

dziecka ze Szkoły (rezygnację powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie). Jestem świadomy, że w 
przypadku, kiedy dziecko jest nieobecne w Szkole i jeżeli powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, Szkoła 
będzie kontaktować się ze mną. W razie konieczności Szkoła może poinformować o swoich obawach 
odpowiedni urząd. 

 

Dyżur w pierwszym semestrze. 
  

 
 

 

Dyżur w drugim semestrze. 
  

 
 

 
Szkolne imprezy 

  
 
 

  
 
 

 


