TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W HISPASIÓN

1 września (wtorek) 2020
Rozpoczęcie zapisów na kursy językowe 2020/2021 w Hispasión.
(Na kursy w Hispasión można zapisywać się przez cały rok. Szczegóły w sekretariacie)
Od 1 października (czwartek) 2020
Rozpoczęcie kursów językowych w Hispasión.
(Konkretne dni zależą od grupy i zostaną podane odrębnie)
1 listopada (niedziela) 2020
Przerwa w zajęciach związana z dniem Wszystkich Świętych.
11 listopada (środa) 2020
Przerwa w zajęciach związana z dniem Niepodległości.
22 grudnia (wtorek) 2020 – 6 stycznia (środa) 2021
Przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Święta Trzech Króli. Ostatnie zajęcia
odbywają się w poniedziałek, 21 grudnia 2020, a pierwsze po przerwie – w czwartek, 7
stycznia 2021 zgodnie z ustalonymi godzinami i dniami zajęć dla każdej grupy.
4 stycznia (poniedziałek) – 17 stycznia (niedziela) 2021
Ferie zimowe. (na stan 21.11)
od 7 stycznia (czwartek) 2021
Rozpoczęcie zapisów na kursy językowe w semestrze letnim.
(Na kursy w Hispasión można zapisywać się przez cały rok. Szczegóły w sekretariacie)
do końca lutego (piątek) 2021
Zakończenie pierwszego semestru kursów.
od 1 marca (poniedziałek) 2021
Rozpoczęcie drugiego semestru kursów.
od 4 marca (czwartek) 2021
Rozpoczęcie zapisów na zagraniczne kursy językowe organizowane w wakacje.

1 kwietnia (czwartek) - 5 kwietnia (poniedziałek) 2021
Wiosenna przerwa świąteczna z okazji Świąt Wielkanocnych. Ostatnie zajęcia odbywają się w
środę, 31 kwietnia 2021, a pierwsze po przerwie – we wtorek, 6 kwietnia 2021 zgodnie z
ustalonymi godzinami i dniami zajęć dla każdej grupy.
1 maja (sobota) – 3 maja (poniedziałek) 2021
Majowa przerwa świąteczna. Ostatnie zajęcia odbywają się w piątek, 30 kwietnia 2021, a
pierwsze po przerwie – we wtorek, 4 maja 2021 zgodnie z ustalonymi godzinami i dniami
zajęć dla każdej grupy.
20 maja (czwartek) 2021
Rozpoczęcie zapisów na kursy wakacyjne organizowane w siedzibie Hispasión.
maj/czerwiec 2021
Egzaminy DELE. Ich dokładna data, ustalana jest co roku przez Instytut Cervantesa. O
szczegółowych terminach kursantów przygotowujących się do egzaminów poinformujemy na
zajęciach.
1 czerwca (wtorek) 2021
Rozpoczęcie zapisów na kursy językowe 2020/2021 w Hispasión dla obecnych kursantów
szkoły. Zapisy w czerwcu gwarantują rezerwację miejsca w grupach dla kursantów Hispasión
w pierwszej kolejności oraz specjalne zniżki za kontynuację.
3 czerwca (czwartek) 2021
Dzień wolny od zajęć.
Do końca czerwca 2021
Ostatni dzień kursów w semestrze letnim. Zakończenie roku i rozdanie certyﬁkatów
przypadają na ostatni dzień kursu w każdej grupie.
1 lipca (czwartek) 2021
Rozpoczęcie intensywnych, lipcowych kursów wakacyjnych w siedzibie Hispasión.
2 sierpnia (niedziela) 2021
Rozpoczęcie intensywnych, sierpniowych kursów wakacyjnych w siedzibie Hispasión.
1 września (środa) 2021
Rozpoczęcie intensywnych, wrześniowych kursów wakacyjnych w siedzibie Hispasión.
Rozpoczęcie zapisów na kursy językowe 2020/2021 w Hispasión.
(na kursy w Hispasión można zapisywać się przez cały rok. Szczegóły w sekretariacie)

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany z ważnych przyczyn kalendarza roku szkolnego w ciągu
roku. O każdej zmianie poinformujemy z wyprzedzeniem.
Pozdrawiamy, Zespół Hispasión
DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku pytań lub wątpliwości chętnie udzielimy dodatkowych informacji w siedzibie
Hispasión (Al. W. Korfantego 51, Katowice), via e-mail: hola@hispasion.com lub telefonicznie
pod numerem 32 724 44 89. Aktualne godziny otwarcia sekretariatu dostępne są pod
adresem www.hispasion.com/kontakt.

