
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22 

 

SEMESTR  I 

01.09.2021 r.             rozpoczęcie roku szkolnego, godzina 9.00 

15.09.2021 r.              spotkania z rodzicami uczniów klas I oraz II i III, godzina 16.30 

30.09.2021 r.               posiedzenie rady pedagogicznej  

30.09.2021 r.               ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych 

14.10.2021 r.               Święto Edukacji 

03.11.2021 r.               szkoleniowa rada pedagogiczna 

15.12.2021 r.               propozycja ocen na koniec I semestru 

15.12.2021 r.               spotkania z rodzicami uczniów klas I oraz II i III, godzina 16.30 

22.12.2021 r.               Wigilia – dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

23 – 31.12.2021 r.      PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 

SEMESTR  II 

10 – 14.01.2022 r.      matury próbne według odrębnego harmonogramu 

07.02.2022 r.               składanie ostatecznych deklaracji maturalnych 

09.03.2022 r.               posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie I semestru,                                                                    

                                       godzina 14.00, plan B; rada pedagogiczna szkoleniowa 

16.03.2022 r.               konsultacje indywidualne dla rodziców w godzinach 15.00 – 17.00 (obecni  

                                       wszyscy nauczyciele) 

11.04.2022 r.              wystawienie propozycji ocen na koniec roku – klasy III 

14 – 19.04.2022 r.      PRZERWA WIELKANOCNA 

25.04.2022 r.               wystawienie ocen – klasy III 

27.04.2022 r.              posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa klas trzecich,                  

                                      godzina 14.00, plan B 

29.04.2022 r.              uroczystość pożegnania abiturientów, godzina 10.00 

15.09.2021 r.              posiedzenie rady pedagogicznej

04.01.2022 r.               wystawienie ocen klasyfikacyjnych

05.01.2022 r.               posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna, godzina 14.00, plan B

05.01.2022 r.               KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU



04 – 20.05.2022 r.      część pisemna egzaminu maturalnego 

18 – 20. O5.2022 r.     część ustna egzaminu maturalnego 

07.06.2022 r.               wystawienie propozycji ocen na koniec roku szkolnego, klasy I – III 

08.06.2022 r.               spotkanie z rodzicami 15.00 – 17.00 (obecni wszyscy nauczyciele) 

21.06.2022 r.               wystawienie ocen – klasy I – III 

22.06.2022r.                posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja, klasy I – III,                                         

                                       godzina 14.00, plan B 

23.06.2022 r.               zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

24.06.2022 r.               uroczyste zakończenie roku szkolnego, godzina 9.00 

24.06.2022 r.               posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie II semestru 

27.06 – 31.08.2022 r. WAKACJE 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ( w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze dla 
zainteresowanych uczniów) 

14 października 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej 

12 listopada 2021 r. piątek po Narodowym Święcie Niepodległości 

07 stycznia 2022 r. piątek po święcie Trzech Króli 

02 maja 2022 r. poniedziałek przed świętem Konstytucji 3 Maja 

4, 5, 6, 9 maja 2022 r. pisemne egzaminy maturalne 

17 czerwca 2022 r. piątek po Bożym Ciele 




