
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022) 
 
 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r. 

2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r. 

3. Semestr  I  trwa od 1 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

4. Termin pisemnych powiadomień rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych za I semestr 

upływa 13 grudnia 2021 r.  

5. Powiadomienie o przewidywanych ocenach  za I semestr do 21 grudnia 2021 r.  

6. Zakończenie klasyfikacji i wystawienie ustalonych ocen za I semestr do 7  stycznia  2022 r.  

7. Konferencje klasyfikacyjne za I semestr: 

 kl. I – III – 14 stycznia 2022 r. godz. 1330   

 kl. IV – VIII – 14 stycznia 2022 r. godz. 1430   

8. Zebrania dla rodziców informujące o wynikach klasyfikacji za I semestr: 

 kl. I – III – 25 stycznia 2022 r.  

 kl. IV – VIII –  26 stycznia 2022 r.  

9. Ferie zimowe trwają od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. 

10. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I sem. w dniu 15 lutego 2022 r. 

11. Semestr II  trwa od 1 lutego do 24 czerwca  2022 r. 

12. Termin pisemnych powiadomień rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych za II semestr 

upływa 15 maja 2022 r. 

13. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za II semestr do 1 czerwca 2022 r. 

14. Zakończenie klasyfikacji i wystawienie ustalonych ocen za II semestr do 9 czerwca 2022 r. 

15. Konferencje klasyfikacyjne za II semestr: 

 kl. I – III – 15  czerwca  2022 r. godz. 1330  

 kl. IV – VIII – 15  czerwca  2022 r. godz. 1430  

16. 14. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2020/2021 – 27 czerwca  

2022 r. 

17. Ferie letnie trwają od 25 czerwca  do  31 sierpnia 2022 r. 

18. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia  2021 r. 

19. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14  do  19 kwietnia 2022 r. 

20. Termin rekolekcji  –  kwietnia 2022 r.-w uzgodnieniu z proboszczem 2 lekcja – I-III  3 lekcja klasy IV-

VIII 

21. Termin organizowania  „Zielonych Szkół” – od 16 do 28 maja 2022 r. 

22. Dodatkowymi dniami wolnymi  po ich odpracowaniu i za zgodą Organu prowadzącego może być: 

 12 listopada 2021 r – odpracowywany w dniu     6 listopada 

 02 maja 2022 r – odpracowywany w dniu       23 kwietnia 

23. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym  2021 – 2022 są: 



 5 października 2021 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka (dzień wolny od zajęć 

w klasach I – VII 

 6 października 2021 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka, język angielski (dzień wolny 

od zajęć w klasach I – VII 

 14 października – Dzień Edukacji Narodowej – ustawowo wolny od zajęć 

 9 grudnia 2021 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty j. polski  (I-VII – dzień wolny) 

 10 grudnia 2021 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka, język angielski (I-VII – dzień 

wolny) 

 11 maja 2022 – wolny od zajęć dydaktycznych (obchody trzydziestolecia szkoły) 

 24 maja 2022 r – Egzamin ósmoklasisty j. polski (I-VII) 

 25 maja 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty matematyka (I-VII) 

 26 maja 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty j. angielski (I-VII) 

24. Terminy obozów naukowych klas VIII – do uzgodnienia w zależności od sytuacji pandemicznej 

25. Konsultacje dla rodziców i spotkania z wychowawcami 

 Będą miały formę zdalną zgodnie z ustalonym terminarzem 

 Odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek, środę i czwartek miesiąca wg następującego 

harmonogramu: 

- Wtorek: klasy I-III (wychowawcy ustalają z rodzicami termin i godzinę) 

- Środa: - spotkania z wychowawcami – klasy IV - VIII 

- Wtorek: język polski, historia, geografia, informatyka 

- Środa: matematyka, biologia, przyroda, fizyka, wychowanie fizyczne 

- Czwartek: język angielski, religia, chemia, muzyka, technika, plastyka 

 Prosimy rodziców o poinformowanie nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o potrzebie 

konsultacji i ustalenie terminu. 

26. Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty 

 język polski – 13 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

 matematyka – 14 czerwca 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (piątek) – godz. 9:00 


