
ROK SZKOLNY 2021/2022 

         1. Organizacja roku szkolnego 2021/2022 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  1.09.2021 r. 
2. Półrocze I 1.09.2021 – 21.01.2022 r. 
3. Półrocze II od 24.01. – 24.06.2022 r. 
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2021 r. 
5. Ferie zimowe 31.01. – 13.02.2022 r. 
6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19.04.2022 r. 
7. Zakończenie roku szkolnego klas III   29.04.2022 r. 
8. Zakończenie roku szkolnego   24.06.2022 r. 

      2. Terminy klasyfikacji 

1. Wystawianie ocen za I półrocze do 21.01.2022 r. 
2. Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej za I półrocze 24.01.2022 r. 
3. Wystawianie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego w 

klasach III 
1.04.2022 r. 

4. Wystawianie ocen na koniec roku szkolnego w klasach III 22.04.2022 r. 
5. Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej klas III  25.04.2022 r. 
6. Wystawianie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego do 1.06.2022 r. 
7. Ostateczne wystawianie ocen na koniec roku szkolnego do 15.06.2022 r. 
8. Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej 20.06.2022 r. 

           3. Spotkania z rodzicami 

16.09.2021 r. Zebrania klas  
4.11.2021 r. Dzień otwarty    

 

 

 

 

 

9.12.2021 r. Dzień otwarty 
27.01.2022 r. Wywiadówka 
8.04.2022 r. Zebrania klas -  informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku w klasach III 
2.06.2022 r. Zebrania klas - informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku 

szkolnego 

 

            4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

14.10.2021 r. /czwartek/ Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

15.10.2021 r. /piątek/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
1.11.2021 r. /poniedziałek/ Wszystkich Świętych 
11.11.2021 r. /czwartek/ Święto Niepodległości    
12.11.2021 r. /piątek/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
6.01.2022 r. /czwartek/ Święto Trzech Króli 
7.01.2022 r. /piątek/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
13.04.2022 r. /środa/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
2.05.2022 r. /poniedziałek/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
3.05.2022 r. /wtorek/ Święto Konstytucji 3 Maja 



4 - 6.05.2022 r. /środa, 
czwartek, piątek/ 

Pisemne egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć 
dydaktycznych 

16.06.2022 r. /czwartek/ Boże Ciało 
17.06.2022 r. /piątek/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

       5. Terminy rad pedagogicznych  

30.08.2021 r. Organizacja roku szkolnego 2021/2022 
14.09.2021 r.  Rada pedagogiczna – nadzór pedagogiczny 
listopad 2021 r. Rada szkoleniowa – … 
24.01.2022 r. Rada klasyfikacyjna i podsumowująca I półrocze 
kwiecień 2022 r. Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego 
kwiecień 2022 r. Rada szkoleniowa + procedury egzaminów maturalnych 
25.04.2022 r. Rada klasyfikacyjna klas III 
20.06.2022 r. Rada klasyfikacyjna końcoworoczna 
22.06.2022 r. Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022 

 

 


