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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 

 

Lp. 
 

 

 

Data 
Dzień 

tygodnia 

 

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022 

1. 

 

26 sierpnia 2021 r.-      

31 sierpnia 2021 r. 

czwartek - 

wtorek 

1.Spotkania w zespołach zadaniowych nauczycieli. 

Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. 

2.  30 sierpnia 2021 r. poniedziałek 1.Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego. 

3. 

wrzesień  

2021 r. 

 

1 września 2021 r. środa 1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 

• Oddziały przedszkolne godz. 8.30 

• Klasy IV-VIII godz.9.00 

• Klasy I -III godz. 10.30 

4. 1 września 2021 r. środa 1.Spotkanie z nauczycielami zatrudnionymi  

od 1 września 2021 r. 

5. 2 września 2021 r.-                        

3   września 2021 r. 

czwartek -

piątek 

1.Zajęcia integrujące z wychowawcą. 

 6 września 2021 r. poniedziałek 1.Zebranie z rodzicami oddziałów przedszkolnych 

godz. 17.00. 

6. 7 września 2021 r. wtorek 1.Zebranie z rodzicami klas I – godz. 17.00. 

2.Zebranie dla rodziców uczniów klas II i III 

posiadających opinię PPP – godz. 17.00 

3. Zebranie dla rodziców uczniów klas II i III               

z wychowawcami – godz. 17.45. 

 8 września 2021 r. środa 1.Zebranie dla rodziców uczniów klas IV - VIII 

posiadających opinię PPP – godz. 17.00 

2.Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII          

z wychowawcami – godz. 17.45. 

7. 14 września 2021 r. wtorek 1.Zebranie Rady Pedagogicznej. 

8. 15 września 2021 r. -     

29 września 2021 r. 

środa-środa 1.Diagnoza wstępna w klasach pierwszych. 

2.Badanie "na wejściu" poziomu wiedzy  

   i umiejętności uczniów klas 2 – 3: 

2.1 edukacja polonistyczna 

2.2 matematyczna i społeczno – przyrodnicza 

2.3 język angielski 

3.Badanie na "wejściu ": 

3.1 język polski – klasy 4 – 7 

3.2 język angielski – klasy 4 – 7 

3.3 matematyka – klasy 4 – 7 

3.4 historia – klasy 4 – 8 

3.5 biologia – klasy  6 i 8 

3.6 fizyka – klasy 8 

3.7 chemia – klasy 8 

3.8 geografia – klasy 6 i 8 

3.9 język niemiecki – klasy 8 
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9. 20 września 2021r.-    

24 września 2021 r. 

poniedziałek- 

piątek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,      

matematyki i języka angielskiego (1) 

10. 

październik  

2021 r. 

 

14 października 2021 r. czwartek 1.Dzień Edukacji Narodowej. 

11.  18 października 2021 r.- 

22 października 2021 r. 

poniedziałek -  

  piątek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego. (2) 

12. 19 października 2021 r. wtorek 1.Konsultacje z rodzicami. 

13. 

listopad 

2021 r. 

1 listopada 2021 r. poniedziałek 1.Wszystkich Świętych. 

14. 11 listopada 2021 r. czwartek 1.Święto Niepodległości. 

15. 12 listopada 2021 r. piątek 1.Pierwszy dzień wolny od zajęć dydaktyczno -

wychowawczych dla uczniów. Zajęcia  opiekuńcze. 

16. 22 listopada 2021 r. - 

25 listopada 2021 r. 

poniedziałek- 

czwartek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego (3). 

17. 26 listopada 2021 r piątek 1.Drugi dzień wolny od zajęć dydaktyczno -

wychowawczych dla uczniów. Zajęcia  opiekuńcze. 

18. 23 listopada 2021 r. wtorek 1.Konsultacje z rodzicami. 

19. 

grudzień 

2021 r. 

 

6 grudnia 2021 r. poniedziałek 1.Festyn mikołajkowy 

 20. 13 grudnia 2021 r. –  

17 grudnia 2021 r. 

  poniedziałek -  

  piątek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego (4). 

21. 14 grudnia 2021 r. wtorek 1.Konsultacje z rodzicami dla uczniów 

zagrożonych oceną niedostateczną oraz 

nieodpowiednią i naganną oceną zachowania.  

22. 23 grudnia 2021 r. -  

31 grudnia 2021 r. 

czwartek -

piątek 

1.Zimowa przerwa świąteczna. 

 

 23. 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 

2022 r. 

 

 

 

 

 

1 stycznia 2022 r. sobota 1.Nowy Rok 

 24. 6 stycznia 2022 r. czwartek 1.Święto Trzech Króli. 

 7 stycznia 2022 r. piątek 1.Trzeci dzień wolny od zajęć dydaktyczno -

wychowawczych dla uczniów. Zajęcia  opiekuńcze. 

25. 14 stycznia 2022 r. piątek 1.Podanie propozycji ocen śródrocznych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć     

edukacyjnych oraz zachowania.                                        

26. 21 stycznia 2022 r. piątek 1.Wystawienie ocen na pierwsze półrocze  

 i poinformowanie uczniów. 

27. 24 stycznia 2022 r. poniedziałek 1.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (online) 

28. 24 stycznia 2022 r.  

28 stycznia 2022 r. 

poniedziałek -   

  piątek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego (5). 

29. 25 stycznia 2022 r.. wtorek 1.Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę          

w I półroczu roku szkolnego 2021/2022. – 

Poinformowanie rodziców o wystawionych 

ocenach. 

2.Konsultacje z rodzicami 

30. 28 stycznia 2022 r. piątek 1.Zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 

2021/2022. 
 

31.  
1 lutego 2022 r. 

wtorek 1.Rada Pedagogiczna podsumowująca pierwsze 

półrocze. 
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32. luty 2022 r. 14 lutego 2022 r. - 

27 lutego 2022 r. 

poniedziałek -   

  piątek 

1.Ferie zimowe. 

33. 
 

7 marca 2022 r. 

11 marca 2022 r. 

  poniedziałek -   

  piątek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego (6). 

34. 8 marca 2022 r. wtorek 1.Konsultacje z rodzicami. 

35. 12 kwietnia 2022 r. wtorek 1.Konsultacje z rodzicami. 

36. 

kwiecień 

2022 r. 

14 kwietnia 2022 r. -  

19 kwietnia 2022 r. 

czwartek -  

wtorek 

1.Wiosenna przerwa świąteczna 

37. 25 kwietnia 2022 r.  

29 kwietnia 2022 r. 

poniedziałek-  

piątek 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego (7). 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 maja 2022 r. niedziela 1.Święto 1 Maja. 
 

39. 2 maja 2022 r. poniedziałek 1.Czwarty dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych dla uczniów. Zajęcia  opiekuńcze. 

40. 3 maja 2022 r. wtorek 1.Święto 3 Maja. 
 

41. 9 maja 2022 r. 

13 maja 2022 r. 

poniedziałek-  

piątek 

1.Egzamin próbny klas 7: 

1.1 język polski 

1.2 matematyka 

1.3 język angielski 

42. 

 

10 maja 2022 r. 

 

wtorek 1.Konsultacje z rodzicami uczniów  zagrożonych  

oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią  

i naganną oceną zachowania.  

43. 24 -26 maja 2022 r. 

 

 

 

1.Egzamin ósmoklasisty: 

1.1 języka polskiego, 

1.2 matematyki, 

1.3 języka angielskiego. 

2.Piąty, szósty i siódmy dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno -wychowawczych dla uczniów. Zajęcia 

opiekuńcze. 

44. 16 maja 2022 r. 

3 czerwca  2022 r. 

poniedziałek-  

piątek 

1.Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów  

klas 1 – 3 z zakresu:  

1.1 edukacji polonistycznej 

1.2 matematycznej i społeczno – przyrodniczej 

1.3 języka angielskiego 

2.Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów 

klas 4-7: 

2.1 język polski – klasy 4 – 6  

2.2 język angielski – klasy 4 – 6 

2.3 matematyka – klasy 4 – 6 

2.4 przyroda – klasy 4  

2.5 historia – klasy 4 – 8 

2.6 biologia – klasa 5 – 8 

2.7 geografia – klasa 5 – 8 

2.8 chemia – klasa 7 

2.9 fizyka – klasa 7 

2.10 język niemiecki – klasa 7 

45. 7 czerwca 2022 r. wtorek 1.Podanie uczniom propozycji rocznych ocen  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania. 
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46. 7 czerwca 2022 r.  

– 10 czerwca 2022 r. 

 1.Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów 

klas 8: 

1.1 fizyka – klasa 8 

1.2 chemia – klasa 8 

1.3 język niemiecki – klasa 8 

47. 13 czerwca 2022 r. poniedziałek 1.Ostateczne wystawienie ocen rocznych  

i poinformowanie rodziców. 

48. 13 czerwca 2022 r poniedziałek 1.Zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i uczniów klas pierwszych 

rozpoczynających naukę w szkole w roku szkolnym 

2022/2023. 

49. 14 czerwca 2022 r. wtorek 1.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (online ) 

50. 16 czerwca 2022 r. czwartek 1.Boże Ciało 

51.  17 czerwca 2022 r. piątek 1.Ósmy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych dla uczniów. Zajęcia  opiekuńcze. 

52. 21 czerwca 2022 r. wtorek 1.Uroczyste zakończenie roku szkolnego                

w oddziałach przedszkolnych. 

2.Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące   

rok szkolny 2021/2022. 

53. 21 czerwca 2022 r. 

22 czerwca 2022 r. 

wtorek  

środa 
1.Zajęcia z wychowawcą. 

54. 23 czerwca 2022 r. czwartek 1.Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas      

ósmych.       

2.Bal na zakończenie szkoły klas ósmych. 

55. 24 czerwca 2022 r. piątek 1.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

– wręczenie świadectw, podziękowań i dyplomów. 

 


