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Dni wolne od nauki 2020/2021. Kiedy wolne od szkoły?
Choć ze względu na pandemię nie jest pewne, czy w trakcie obecnego roku szkolnego zajęcia odbywać
będą się w szkolnych salach czy zdalnie, to wiadomo, kiedy wypadają dni wolne od nauki. Treści
redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów
zamieszczonych w tekście.
Dni wolne od nauki 2020/2021. Kiedy wolne od szkoły? Choć ze względu na pandemię nie jest pewne,
czy w trakcie obecnego roku szkolnego zajęcia odbywać będą się w szkolnych salach czy zdalnie, to
wiadomo, kiedy wypadają dni wolne od nauki. Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz
nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście.
Wolne od szkoły już za
tydzień, 11 listopada (123RF) Najbliższy dzień wolny od nauki wypada już 11 listopada (w środę).
Zimowa przerwa świąteczna w kalendarzu szkolnym zaplanowana jest od 23 - 31 grudnia 2020 r., ale
wolne jest też 1 stycznia oraz 6 stycznia 2021 r. Ferie zimowe jak zawsze zaplanowane są według
województw. Kiedy ferie 2021? Tak prezentuje się kalendarz ferii 2021: - 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: kujawskopomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. Wiosenna przerwa świąteczna przypada
w dniach 1 &ndash; 6 kwietnia 2021 r. Wolne będzie także 3 maja. Przed wakacjami wolne będzie
jeszcze 3 czerwca ze względu na Boże Ciało. Dodatkowe dni wolne dyrektor szkoły lub placówki może
ustalić w dniach, w których w szkole odbywa się: sprawdzian
przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej,egzamin
przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,egzamin
maturalny,etap
pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; oraz w dni świąt
religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Określone jest to w przepisach o stosunku
państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych. Ponadto dyrektor może ustalić wolne
w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki, lub potrzebami społeczności.
Kiedy wakacje 2021? Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, zakończenie zajęć dydaktycznowychowawczych w szkołach nastąpi 25 czerwca 2021 r. Wakacje potrwają od 26 czerwca - 31 sierpnia
2021 r.
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