
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

1.09 (środa) Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 
 

7.09 (wtorek) 
 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
 

 
7.09 (wtorek) 
8.09 (środa) 
9.09 (czwartek) 

Zebrania rodziców poszczególnych 
klas: 

 
 

 

 klasy I   
 

klasy II i IV   
 

klasy III 
  

15.09 (środa) Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
  

15.09 (środa) Zebranie Rady Rodziców – przedstawiciele rodziców z 
wszystkich klas. 

 

21.10 (czwartek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
 

27.10 (środa) Konsultacje dla rodziców wszystkich klas 
 

19.11 (piątek) Wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach 
maturalnych 

 

22.11(poniedziałek) Zebranie dla rodziców klas maturalnych, informacja o 
proponowanych ocenach semestralnych i konsultacje dla 
pozostałych rodziców 

 

20.12 (poniedziałek) Klasyfikacja semestralna klas maturalnych - wystawienie 
ocen. Propozycje ocen semestralnych dla uczniów klas 
młodszych 

 

21.12. (wtorek) Konferencja  klasyfikacyjna klas maturalnych 
 

21.12. (wtorek) Zebranie rodziców klas maturalnych. Zebranie rodziców 
uczniów pozostałych klas – informacja o proponowanych 
ocenach semestralnych. 

 

23.12 -2.01.2022 Zimowa przerwa świąteczna  
 

27.01 (czwartek) Wystawienie ocen semestralnych w klasach I-III 
 

28.01 (piątek) Konferencja klasyfikacyjna   klas I-III 
 

28.01 (piątek) Zebrania rodziców uczniów klas I-III, konsultacja dla 
rodziców klas maturalnych 

 

7.02 (poniedziałek) Konferencja plenarna 
 

14 – 25.02.2022 Ferie zimowe  
 

25.03 (piątek) Wystawienie propozycji ocen końcowych w klasach 
maturalnych 

 

28.03 (poniedziałek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
 

28.03 (poniedziałek) Zebrania rodziców klas maturalnych (informacja o 
proponowanych ocenach końcowych) i konsultacje dla 
rodziców uczniów klas młodszych 

 

14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna  
 

25.04 (poniedziałek) Wystawienie końcowych ocen w klasach maturalnych 
 

26.04 (wtorek) Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 
 

29.04 (piątek) Zakończenie zajęć  klas maturalnych, uroczystość 
zakończenia roku szkolnego 

 

4-5-6.05 
(śr.-czw.-pt.) 

Pisemny egzamin maturalny z przedmiotów 
obowiązkowych- dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

20.05.(piątek) Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach I-III 
 

23.05.(poniedziałek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
 

23.05.(poniedziałek) Zebranie rodziców uczniów klas I-III informacja o 
proponowanych ocenach klasyfikacyjnych 

 

15.06.(środa) Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 

20.06.(poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna 
 

21.06. (wtorek) Pisemny egzamin zawodowy dla wszystkich kwalifikacji – 
 



dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

24.06. (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22 
 

27-29.(pon.-śr.) Rozliczanie dokumentacji 
 

30.06.(czwartek) Konferencja plenarna  
 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (DODATKOWE):12 listopad (piątek) 

                                                                                   7 styczeń (piątek)  

                                                                                   2 maj (poniedziałek) 

                                                                                   4-5-6 maj -  (MATURA) 

                                                                                   17 czerwiec (piątek) 

                                                                                    21czerwiec (wtorek) – pisemny  

                                                                                    egzamin zawodowy 

 

SPOTKANIA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

 Zebrania rodziców poszczególnych klas: 

7.09.2021  - klasy I 

8.09.2021  - klasy II i  klasy IV 

9.09.2021  - klasy III 
  

15.09.2021 Zebranie Rady Rodziców - przedstawiciele rodziców z wszystkich klas 

27.10.2021 Konsultacje dla rodziców wszystkich klas 

22.11.2021 Zebranie dla rodziców klas maturalnych, informacja o proponowanych 
ocenach semestralnych i konsultacje dla pozostałych rodziców 

21.12.2021 Zebranie rodziców klas maturalnych. Zebranie  rodziców uczniów 
pozostałych klas – informacja o proponowanych ocenach semestralnych. 

28.01.2022 Zebrania rodziców uczniów klas I-III, konsultacja dla rodziców klas 
maturalnych 

28.03.2022 Zebrania rodziców klas maturalnych (informacja o proponowanych 
ocenach końcowych) i konsultacje dla rodziców uczniów klas młodszych 

23.05.2022 Zebranie rodziców uczniów klas I-III informacja o proponowanych 
ocenach klasyfikacyjnych 

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO 2021/22 

 I półrocze II półrocze 

Klasy I-III 1.09.2021 – 28.01.2022 31.01.2022 - 24.06.2022 

94 DNI NAUKI 83 DNI NAUKI 

Klasy IV 1.09 –21.12.2021 22.12.2021 – 29.04.2022 

75 DNI NAUKI 70 DNI NAUKI 

 


