
Kalendarz na rok szkolny 2021/2022 
 

 
I okres   1.09.2021 – 28.01.2022 

DATA WYDARZENIE 

1.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

10.09.2021 Dzień dodatkowo wolny od zajęć (obchody 130- lecia szkoły) 

15.09.2021 

Zebranie z rodzicami we wszystkich klasach (klasy pierwsze i maturalne w szkole, 

pozostałe klasy online) 

1.10.2021 Uroczyste obchody 130-lecia szkoły 

14- 15.10.2021 

Święto Edukacji Narodowej (dni dodatkowo wolne 

 od zajęć) 

26.10.2020 Śródokresowe zebranie dla rodziców (online) 

12.11.2021 Dzień dodatkowo wolny od zajęć 

do 22.12.2021 
Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych, 

które kończą się w I półroczu  

23-31.12.2021  Zimowa przerwa świąteczna 

7.01.2022 Dzień dodatkowo wolny od zajęć  

do 11.01.2022 
Wystawianie propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

zachowania 

do 21.01.2022 Wystawianie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

25.01.2022 Śródroczne zebranie dla rodziców (online) 

31.01 – 13.02.2022 Ferie zimowe 

 



II okres  14.02– 24.06.2022 

DATA WYDARZENIE 

do 25.03.2022 
Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednimi i 

nagannymi z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach maturalnych 

29.03.2022 Dzień Otwarty dla rodziców. Zebrania z rodzicami w klasach maturalnych (online) 

1.04.2022 Dzień Otwarty dla ósmoklasistów (org. klasy pierwsze i Samorząd Uczniowski) 

do 8.04.2022 
Wystawianie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

zachowania w klasach maturalnych 

14 – 19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna 

do 22.04.2022 
Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w 

klasach maturalnych 

29.04.2022 Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych  

2.05.2022 Dzień dodatkowo wolny od zajęć  

4, 5, 6.05. 2022 
Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (dni wolne 

od zajęć lekcyjnych) 

do 20.05.2022 
Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednimi i 

nagannymi z zajęć edukacyjnych i zachowania 

24.05.2022 Zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach (online) 

do 7.06.2022 Wystawianie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

do 15.06.2022 Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

17.06.2022 Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

24.06.2022 Zakończenie zajęć edukacyjnych  

 

 

 

 

 

 


