
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO   2021/2022 
 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1.09.2021 r. 

klasy pierwsze - godz. 10:00 

klasy drugie - godz. 8:30 

klasy trzecie i czwarte - godz. 8:00 

Podział roku szkolnego: I semestr  

                    II semestr 

                        –  dla klas maturalnych 

                        –  dla pozostałych klas 

1.09.2021 r. – 17.12.2021 r. 

 

20.12.2021 r. – 29.04.2022 r. 

20.12.2021 r. – 24.06.2022 r. 

Klasyfikacyjne zebrania Rady Pedagogicznej: po I semestrze  

              po II semestrze 

                        –  dla klas maturalnych 

                        –  dla pozostałych klas                      

20.12.2021 r. 

 

25.04.2022 r. 

20.06.2022 r. 

Plenarne zebrania Rady Pedagogicznej 31.08.2021 r. 

14.09.2021 r. 

24.01.2022 r. 

23.06.2022 r. 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych V LO i Technikum 13, 15, 16 września 2021 r., 

godz. 16:00 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 

V LO i Technikum 

21, 22 września 2021 r., godz. 16:00 

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r. 

Ferie zimowe 31.01.2022 r. – 11.02.2022 r. 

Podanie uczniom wstępnej informacji  o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych 

do 3.12.2021 r. 

do 1.04.2022 r. (klasy maturalne) 

do 1.06.2022 r. 

Przekazanie rodzicom uczniów informacji o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania w formie pisemnej 

do 1.04.2021 r. (klasy maturalne) 

do 1.06.2022 r. 

Zebrania z rodzicami będą ustalane na bieżąco, 

w zależności od sytuacji epidemicznej 

Dyżury nauczycieli, tzw. „poniedziałki dla rodziców” będą ustalane na bieżąco, 

w zależności od sytuacji epidemicznej 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 15.10.2021 r. 

12.11.2021 r. 

22.12.2021 r. (wigilie klasowe) 

7.01.2022 r. 
29.04.2022 r. (zakończenie klas maturalnych) 

2, 4–6 maja 2022 r. (egzamin maturalny) 

17.06.2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14–19.04.2022 r. 

Rozdanie świadectw absolwentom szkół ponadgimnazjalnych  

(klasy 3 V LO - po szkole gimnazjalnej i 4 Technikum) 

29.04.2022 r. 

Egzamin maturalny  zgodnie z harmonogramem 

ogłoszonym przez Dyrektora CKE 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z harmonogramem 

ogłoszonym przez Dyrektora CKE 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r., godz. 9:00 

Ferie letnie 27.06.2022 r. – 31.08.2022 r. 

Koniec roku szkolnego 2021/2022 31.08.2022 r. 
 
 
 

Wersja zatwierdzona na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców 


