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  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 

1. Zajęcia dydaktyczne trwają od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. 

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry: 

   I  semestr  - od 1 września 2021 r.  do  31 stycznia 2022 r.  

  II semestr  - od 1 lutego 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. 

Przerwa świąteczna bożonarodzeniowa: od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Ferie zimowe: od 31.01.2022 r. do  11.02.2022 r. 

Ferie wielkanocne: od 14.04.2022 do 19.04.2022 r. 

Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022 r.  

Ferie letnie: od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 

3. Zebrania z rodzicami:  22 września 2021 r.   

                                          08 grudnia 2021 r. (propozycja przewidywanych wszystkich ocen)            

                                          26 stycznia 2022 r. (wywiadówka) 

                                          06 kwietnia 2022 r. (rodzice ucz. kl. VIII) 

                                          11 maja 2022 r. (propozycja przewidywanych wszystkich ocen)            

Spotkania indywidualne z rodzicami: 03 listopada 2021 r. 

                                                             02 marca 2022 r. 

                                                             08 czerwca 2022 r. 

Wybory do Rady Rodziców – 29 września 2021 r. (środa) o godz. 17:00 w  s.212 

4. Terminy I semestru: 

31.08.2021 r. - Złożenie opracowanych dokumentów: planów pracy świetlicy, biblioteki, pedagoga, psychologa, 

zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczo-profilaktycznego, zespołu ds. wspierania 

ucznia zdolnego, zespołu ds. podnoszenia efektywności kształcenia, komisji,  organizacji 

szkolnych, innowacji, programów autorskich i in. (gabinet dyr.), uzupełnionych teczek ppp,  

uzupełnionych teczek zespołów przedmiotowych i in. 

01.09.2021 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, ślubowanie uczniów kl. I. 

15.09.2021 r.  - Zebranie Rady Pedagogicznej. 

22.09.2021 r.  
 

- Zebrania z rodzicami – wybór Klasowej Rady Rodziców oraz Rad Oddziałowych, zapoznanie 

rodziców z procedurami obowiązującymi w szkole, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, 

kalendarzem na rok szkolny 2021/2022, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, 

Statutem Szkoły, Regulaminem Oceniania, PSO, Kodeksem Ucznia, i.in. 

Złożenie przez rodziców uczniów klas VIII pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny  

wybrany na egzaminie ósmoklasisty. 

29.09.2021 r.  - Wybory do Rady Rodziców – godz. 17:00 sala nr 212. 

06.10.2021 r. - Spotkania indywidualne z rodzicami. 

14.10.2021 r. - Rada szkoleniowa- Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje 

przyszłości integrując wiedzę i umiejętności.  

27.10. 2021r.  - Rada szkoleniowa- Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej. 

03.11.2021 r. - Spotkania indywidualne z rodzicami. 

12.11.2021 r.  - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

03- 04.11. 2021 r. -  Rada szkoleniowa- Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów. 

17-18.11.2021r. - Rada szkoleniowa- Spojrzę i pamiętam. Akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce. 

07.12.2021 r.  - Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen semestralnych klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

01-08.12.2021 r.  Ewaluacje IPET-ów. 

08.12.2021 r. - Zebrania z rodzicami– poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach 

semestralnych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

15.12.2021 r.  - Rada szkoleniowa- Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej.  

23-31.12.2021 r.  - Zimowa przerwa świąteczna. 

14.01.2022 r. - Wystawienie ocen semestralnych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

17.01.2022 r. - Składanie uzupełnionej dokumentacji ppp i wychowawcy klasy (protokoły, zestawienie ilości 

spotkań)- teczki ppp. 

17.01.2022 r. - Składanie uzupełnionych teczek zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczo-

profilaktycznego, zespołu ds. wspierania ucznia zdolnego, zespołu ds. podnoszenia efektywności 

kształcenia i in. – protokoły, zestawienie ilości spotkań. 

17.01.2022r. - Składanie sprawozdań z działalności zajęć płatnych (zkk, zdw, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, 

socjoterapii i in.), świetlicy, biblioteki, pedagoga, psychologa, SU, TPD, komisji,  innowacji, 

programów autorskich i in. 

19.01.2022 r. - Semestralne klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej. 

25.01.2022r. 

(wtorek) 

- Semestralne podsumowujące zebranie plenarne Rady Pedagogicznej za I semestr 2021/2022. 

26.01.2022r. 
 Zebrania z rodzicami podsumowującymi I semestr 2021/2022 
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31.01.-11.02.2022 r. - Ferie zimowe. 

 

 

5. Terminy II semestru 2021/2022: 
02.03.2022 r. - Spotkania indywidualne z rodzicami.  

    III 2022 r.  - Rada szkoleniowa. 

14.04-19.04.2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna. 

06.04.2022 r. - Spotkania indywidualne z rodzicami.  

    IV 2022 r.  - Rada szkoleniowa 

04,05,06.05.2022 r. - Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11.05.2022 r. - Zebrania z rodzicami – poinformowanie uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych 

ocenach rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania za rok szkolny 2021/2022. 

24.05.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego  godz. 9:00 (120 min). 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ucz. kl. I-VII. 

25.05.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki godz. 9:00 (100 min). 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ucz. kl. I-VII. 

26.05.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego godz. 9:00 (90 min). 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ucz. kl. I-VII. 

06-09.06.2022 r.  - Ewaluacje IPET-ów. 

08.06.2022 r.  Spotkania indywidualne z rodzicami. 

10.06.2022 r. - Składanie uzupełnionej dokumentacji ppp i wychowawcy klasy (protokoły zespołów klasowych, 

zestawienie ilości spotkań)- teczki ppp (gabinet dyr.). 

10.06.2022 r.  - Wystawianie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania za 

rok szkolny 2021/2022. 

13.06.2022 r. - Składanie uzupełnionych teczek zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczo-

profilaktycznego, zespołu ds. wspierania ucznia zdolnego, zespołu ds. podnoszenia efektywności 

kształcenia i in. – protokoły, zestawienie ilości spotkań (gabinet dyr.). 

13.06.2022 r.  
 

- Składanie wydrukowanych i podpisanych „Arkuszy zbiorczych wyników nauczania i osiągnięć 

uczniów klas I-III, IV-VIII”. 

15.06.2022 r. 
 

- Roczne klasyfikacyjne  zebranie plenarne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022 dla klas 

I-VIII. 

15.06.2022 r. - Składanie sprawozdań z działalności zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczo-

profilaktycznego, zespołu ds. wspierania ucznia zdolnego, zespołu ds. podnoszenia efektywności 

kształcenia (gabinet dyr.). 

15.06.2022 r. - Składanie sprawozdań z działalności zajęć płatnych (zkk, zdw, logopedii, socjoterapii, rewalidacji, 

gimnastyki korekcyjne, kół zainteresowań i in.), świetlicy, biblioteki, pedagoga, psychologa, SU, 

TPD, komisji,  innowacji, programów autorskich i in. (gabinet  nr 15). 

17.06.2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Drukowanie świadectw i arkuszy ocen. 

22.06.2022 r. - Roczne podsumowujące zebranie plenarne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022. 

23.06.2022 r. - Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

24.06.2022 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I-VIII.  

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:  

• 12.11.2021 r. (piątek),  

• 02.05.2022 r. (poniedziałek) 

• 04.05.2022 r. (środa) 

• 05.05.2022 r. (czwartek), 

• 06.05.2022 r. (piątek). 

• 24.05.2022 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty j.polski,  

• 25.05.2022 r. (środa) egzamin ósmoklasisty matematyka,  

• 26.05.2022 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty j.angielski. 

7. Terminy wystawienia ocen: 

14.01.2022 r. (piątek)– oceny śródroczne 

10.06.2022 r. (piątek)– oceny roczne i końcowe 

8.Terminy rad pedagogicznych 

15.09.2021 r. (środa)  

19.01.2022 r.(środa) rada klasyfikacyjna 

25.01.2022 r. (wtorek) rada podsumowująca 

15.06.2022 r. (środa) rada klasyfikacyjna 

22.06.2022 r. (środa)  rada podsumowująca 

Rady szkoleniowe: 14.10, 27.10, 03-04.11, 17-18.11, 15.12.-2021r., III, IV- 2022 r. 

 
 


