
            ZARZĄDZENIE NR 22/2020 

DYREKTORA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  SUWAŁKACH  Z  DNIA  30.09.2020 r. 

 
 
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. 
w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) niniejszym ustalam dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 
2020/2021.  
1. Dodatkowym dniem wolnym będzie: 
a) dla uczniów Technikum nr 3: 
- 2.11.2020 r. (poniedziałek) – dzień po 1.11.2020 r. (Święto Zmarłych) 
- 4.01.2021 r. (poniedziałek)        przed 6.01.2021 r. (Święto Trzech Króli) 
- 5.01.2021 r. (wtorek) 
- 4.05.2021 r. (wtorek) – egzamin maturalny z języka polskiego 
- 5.05.2021 r. (środa) – egzamin maturalny z matematyki 
- 6.05.2021 r. (czwartek) – egzamin maturalny z języka angielskiego  
- 4.06.2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele 
- 21.06.2021 r. (poniedziałek) – egzamin zawodowy  
- 22.06.2021 r. (wtorek) – egzamin zawodowy  
- 24.06.2021 r. (czwartek) – egzamin zawodowy 
b) dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3: 
(dotyczy uczniów klas mających w niżej wymienionych dniach zajęcia teoretyczne w szkole, zaś 
uczniowie mający w tych terminach zajęcia praktyczne realizują je zgodnie z planem) 
- 2.11.2020 r. (poniedziałek) – dzień po 1.11.2020 r. (Święto Zmarłych) 
- 4.01.2021 r. (poniedziałek)        przed 6.01.2021 r. (Święto Trzech Króli) 
- 5.01.2021 r. (wtorek) 
- 4.05.2021 r. (wtorek) – egzamin maturalny z języka polskiego 
- 5.05.2021 r. (środa) – egzamin maturalny z matematyki 
- 4.06.2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele 
 
2. W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4.05.2021 r., 5.05.2021 r., 6.05.2021r., 
21.06.2021 r., 22.06.2021 r., 24.06.2021 r. zorganizowane będą: egzaminy zewnętrzne, dyżur 
pedagoga szkolnego, dyżur biblioteki szkolnej.  
 
3. Powyższe zostało ustalone po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę 
Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. 
 
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


