
KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

LP TERMIN DZIEŃ 

TYGODNIA 

WYDARZENIE 

1 1 września 2021 środa Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

2 3 września 2021 

 

piątek • Zebranie stacjonarne z rodzicami klas pierwszych 

i czwartych;  

• Zebranie online z rodzicami klas drugich i 

trzecich.  

3 9 września 2021 czwartek • Zebranie stacjonarne studniówkowe; 

• Zebranie stacjonarne Rady Rodziców; 

4 15 września 2021 środa Rada Pedagogiczna w sprawie przedstawienia Planu 

Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 

5 30 września 2021 czwartek Rada Pedagogiczna zatwierdzająca Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny na rok 2021/2022 

6 18 listopada 2021 czwartek Zebranie z rodzicami w połowie I okresu roku szkolnego 

2021/2022  

7 30 listopada 2021  

 

poniedziałek Rada Pedagogiczna zatwierdzająca zmiany w Statucie 

Szkoły (analiza wyników egzaminów maturalnych i 

egzaminów zawodowych) 

8 1 grudnia 2021 środa Propozycje ocen końcowych i ocen śródrocznych dla 

klas maturalnych za I okres roku szkolnego 2021/2022 

9 2 grudnia 2021 czwartek Zebranie dla klas IV na dwa tygodnie przed 

zakończeniem I okresu roku szkolnego 2021/2022 

10 17 grudnia 2021  piątek Zakończenie I okresu roku szkolnego 2021/2022 dla klas 

maturalnych  

11 20 grudnia 2021 poniedziałek Rada klasyfikacyjna klas maturalnych za I okres roku 

szkolnego 2021/2022 

12 23-31 grudnia 2021  Zimowa przerwa świąteczna 

13 11 stycznia 2022 wtorek Egzamin z kwalifikacji  



14 14 stycznia 2022 piątek Zakończenie I okresu roku szkolnego 2021/2022  

Wystawienie ocen śródrocznych 

16 18 stycznia 2022 wtorek Rada klasyfikacyjna za I okres roku szkolnego 

2021/2022 

17 19 stycznia 2022 środa Rada podsumowująca I okres roku szkolnego 2020/2022 

18 20 stycznia 2022 czwartek Zebranie z rodzicami po I okresie roku szkolnego 

2021/2022 

 31 stycznia –  

13 lutego 2022 

 Ferie zimowe 

19 Marzec/Kwi. 2022  Rekolekcje wielkopostne 

20 6 kwietnia 2022 środa Wystawienie ocen proponowanych dla klas maturalnych 

21 7 kwietnia 2022 czwartek Zebranie z rodzicami w połowie II okresu oraz 

informacja o propozycjach ocen dla uczniów klas 

maturalnych 

22 14-19 kwietnia 2022  Wiosenna przerwa świąteczna 

23 21 kwietnia 2022 czwartek Wystawienie ocen końcowych dla klas maturalnych 

24 25 kwietnia 2022 poniedziałek Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 

25 29 kwietnia 2022 piątek Zakończenie roku dla klas maturalnych „Ostatni 

dzwonek” 

26 4 maja 2022 środa Egzamin maturalny z języka polskiego 

27 5 maja 2022 czwartek Egzamin maturalny z matematyki 

28 6 maja 2022 piątek Egzamin maturalny z języka angielskiego 

29 1 czerwca 2022 środa Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych 

30 2 czerwca 2022 czwartek Zebranie z rodzicami na dwa tygodnie przed klasyfikacją 
oraz informacja o przewidywanych ocenach 



31 15 czerwca 2022 środa Wystawienie ocen końcowych  

32 20 czerwca 2022 poniedziałek Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/22 

34 24 czerwca 2022 piątek Zakończenie roku szkolnego 2021/22 

35 30 czerwca 2022 czwartek Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 

2021/22 

 

Dni ustawowo wolne: 

• 1 listopada 2021 (poniedziałek) 

• 11 listopada 2021 (czwartek) 

• 1 stycznia 2022 (sobota) 

• 6 stycznia 2022 (czwartek) 

• 1 maja 2022 (niedziela) 

• 3 maja 2022 (wtorek) 

• 16 czerwca 2022 – (czwartek) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Technikum:  

• 12 listopada (piątek) 

• 7 stycznia  (piątek ) 

• 11 stycznia 2022 (wtorek - egzaminy z kwalifikacji) 

• 2 maja (poniedziałek) 

• 4,5,6 maja 2022 (środa, czwartek, piątek - egzaminy maturalne)   

• 17 czerwca 2022 (piątek) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Branżowej Szkoły:  

• 12 listopada (piątek) 

• 7 stycznia (piątek ) 

• 11 stycznia 2022 (wtorek – egzaminy z kwalifikacji) 

• 2 maja 2022 (poniedziałek) 

• 5,6 maja 2022 (czwartek, piątek - egzaminy maturalne)   

• 17 czerwca 2022 (piątek) 


