
              KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO w ZSP nr 1 na rok szkolny 2021/2022 

 

31 tygodni nauki szkolnej w klasach maturalnych 

38 tygodni nauki szkolnej w pozostałych klasach 

30 tygodni  nauki szkolnej w klasach 3 TME po SG  

(4-tygodniowa praktyka zawodowa w październiku i 4-tygodniowa  w maju) 

 

I półrocze 1 września 2021 r. – 10 grudnia 2021 r. klasy maturalne (15 tygodni nauki szkolnej) 

                        1 września 2021 r.  - 21 stycznia 2022 r.   pozostałe  klasy (19 tygodni nauki szkolnej) 

                                                                                               

II półrocze 13 grudnia 2021 r. – 29  kwietnia 2022 r. klasy maturalne   (16 tygodni nauki  szkolnej) 

  24  stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.   pozostałe klasy    (19 tygodni nauki szkolnej)   

   

Lp. Data Wydarzenie 

1.  1 września 2021 r. 

   (środa) 

 

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2021/2022. 

 

2.  
13 września 2021 r. 

(poniedziałek) 

Rada Pedagogiczna- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. 

 

3.  
 14  września 2021 r. 

(wtorek) 
Zebrania z rodzicami - klasy maturalne TME i  LO- godz.16:30 

4. 
15  września 2021 r.         

(środa) 

Zebrania  z rodzicami 

- klasy drugie-trzecie LO po SP - godz.16:00 

– klasy drugie- trzecie  TME- godz. 17:00 

  



 

 

5. 
 16  września 2021 r. 

( czwartek) 

Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych   godz. 16:00 - sala gimnastyczna 

Zebrania z rodzicami  - klasy pierwsze TME  i  LO- godz.16:30 

6. 
24 września 2021 r. 

(piątek) 

 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych i zajęcia integracyjne z wychowawcą. 

8:00-10:30 – zajęcia wg planu dla klas pierwszych 

10:45-  11:30 - Ślubowanie klas   LO                                                10:45-11:30- zajęcia integracyjne  

11:40- 12:30- zajęcia integracyjne                                                   11:40- 12:30 - Ślubowanie klas TME 

 

7. 
14 października 2021r. 

(czwartek) 

Uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej godz.9.00. 

1. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

8. 

1 listopada  

(poniedziałek) 
Wszystkich Świętych. 

9. 
11 listopada 2021 r. 

(czwartek) 
Święto     Niepodległości. 

10. 
12 listopada 2021 r. 

(piątek) 
2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

11. 
15 listopada 2021 r. 

 (poniedziałek) 

Zebrania  śródroczne  z rodzicami dla klas maturalnych  LO i TME- godz.1630 

Konsultacje z  nauczycielami  

 

12. 
22 listopada 2021r. 

(poniedziałek) 

Zebrania śródroczne  z rodzicami dla klas  pierwszych LO i TME- godz.1630 

Konsultacje z  nauczycielami  

13. 
23 listopada 2021 r.  

(wtorek) 

Zebrania śródroczne z rodzicami  

- klasy drugie-trzecie LO po SP - godz.16:00 



– klasy drugie, trzecie  TME- godz. 17:00 

14. 
29  listopada 2021 r. 

(poniedziałek) 

 

Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną  niedostateczną w klasach  maturalnych. 

15. 
6  grudnia 2021 r.  

  (poniedziałek) 
Wystawienie  przewidywanych ocen  śródrocznych  z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania. 

16. 
10 grudnia 2021 r.       

(piątek) 
Ostateczny termin wystawienia  ocen śródrocznych w klasach maturalnych. 

17. 
13  grudnia 2021 r. 

(poniedziałek) 

Rada klasyfikacyjna  klas maturalnych  - godz.15:00. 

Zebrania z rodzicami-klasy maturalne LO  i TME- godz. 16:30  

Konsultacje z nauczycielami  17:00-18:00 

18. 

 

21  grudnia 2021  r. 

(wtorek) 

9:45- Jasełka dla pierwszej grupy uczniów i nauczycieli. 

11:45- Jasełka dla drugiej  grupy uczniów i nauczycieli. 

13.45- Jasełka dla trzeciej   grupy uczniów i nauczycieli. 

Spotkanie wigilijne dla  pracowników szkoły-godz.16:00. 

19. 
22  grudnia 2021 r. 

(środa) 

1-4 godz. lek. zajęcia wg planu.  

Od 5  godz. wigilie klasowe. 

20. 
23  grudnia 2021 do 2 

stycznia 2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna. 

 

    21. 
 6 stycznia 2022 r. 

(czwartek) 
Święto Trzech Króli. 

22. 
7 stycznia 2022 r .  

( piątek) 
3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

23. 
10 stycznia 2022r. 

(poniedziałek) 

Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną  niedostateczną – klasy drugie -trzecie TME i pierwsze-drugie LO. 

 



24. Styczeń-luty  Sesja egzaminów potwierdzających  kwalifikacje  w zawodzie. 

25. 
Styczeń  2022 r. 

  

Egzamin zawodowy – część pisemna.  

4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

26. 
17 stycznia 2022 r. 

(poniedziałek)  

Wystawienie przewidywanych ocen  śródrocznych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania– klasy drugie -trzecie 

TME i pierwsze-drugie –trzecie LO po SP. 

27. 
21 stycznia 2022 r. 

(piątek) 
Ostateczny termin wystawienia  ocen śródrocznych . 

28. 
24  stycznia 2022 r.  

(poniedziałek) 

Rada Klasyfikacyjna - klasy pierwsze-drugie i trzecie  LO po SP  i pierwsze – drugie - trzecie TME- godz. 15:00 

Zebrania z rodzicami- klasy pierwsze  LO   i TME- godz. 16:30 

Konsultacje z nauczycielami  17:00-18:00 

29. 
25  stycznia 2022 r. 

(wtorek) 

Zebrania śródroczne z rodzicami  

- klasy drugie-trzecie LO po SP - godz.16:00 

– klasy drugie, trzecie  TME- godz. 17:00 

Konsultacje z  nauczycielami  

30. 
31  stycznia 2022 r. 

(poniedziałek) 
Plenarna Rada Pedagogiczna. 

31. 14 -27 lutego   2022 r. Ferie zimowe. 

32. 
25 marca 2022  r. 

(piątek ) 
Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną  niedostateczną w klasach  maturalnych. 

  33. 
28 marca 2022 r. 

(poniedziałek) 

Zebrania z rodzicami-klasy maturalne LO i TME- godz. 16:30  

Konsultacje z nauczycielami- 17:00-18:00 

   34. 14-19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna. 

35. 
13 kwietnia 2022  r. 

(środa) 
Wystawienie  przewidywanych ocen  rocznych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania w klasach maturalnych. 

36. 
22  kwietnia 2022 r. 

(piątek) 
Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych. 



37. 
25  kwietnia 2022 r. 

(poniedziałek) 

Rada klasyfikacyjna  klas maturalnych. 

Zebrania z rodzicami dla  klas pierwszych  TME i LO - godz.16:30. 

Konsultacje z  nauczycielami 

38. 
26 kwietnia  2022 r. 

(wtorek)  

Zebrania śródroczne z rodzicami:  

- klasy drugie-trzecie LO po SP - godz.16:00 

– klasy drugie, trzecie  TME- godz. 17:00 

Konsultacje z  nauczycielami  

39. 
 29  kwietnia 2022 r. 

(piątek) 
Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach  maturalnych.  

40. 
 1 maja 2022 r.     

(niedziela) 
Święto Pracy. 

41. 
2 maja 2022  r.           

(poniedziałek) 

Dzień Flagi Państwowej. 

5.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

42. 
3 maja 2022  r.   

(wtorek) 
Święto  Konstytucji 3 Maja. 

43. 4-20 maja 2022 r. Sesja  egzaminów maturalnych. 

44.  4 maja 2022 r. (środa) 
Egzamin maturalny z języka polskiego PP   

6.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

45. 
 5 maja 2022 r.      

(czwartek) 

Egzamin maturalny z matematyki PP   

7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

46. 
 6 maja 2022 r.          

(piątek) 

Egzamin maturalny z języka angielskiego  PP    

8. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

47. 
20 maja 2022 r. 

(piątek) 
Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną  niedostateczną w TME i V LO. 



Powyższy kalendarz nie obejmuje m. in.: rad szkoleniowych,  praktyki zawodowej,  wycieczek, akademii i innych  ważnych wydarzeń szkolnych, których 

terminy będą podawane na bieżąco w ciągu roku szkolnego. 

                                                                                      Opracowanie 

                                                                                                                                                                                           Jolanta Zielonka 

 

48. 
25 maja 2022  r.        

(środa) 

 

Udział uczniów i nauczycieli w marszu Pileckiego. 

49. 
1 czerwca2022 r. 

 (środa)  

Drzwi Otwarte Szkoły 

9. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

50. 
16 czerwca 2022 r. 

(czwartek) 
Boże Ciało 

51. 
17 czerwca 2022 r. 

(piątek) 
10. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

52. 
13 czerwca 2022 r.  

(poniedziałek) 
Wystawienie  przewidywanych ocen  rocznych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania. 

53. 
17 czerwca 2022 r. 

(piątek) 
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych. 

54. 
20 czerwca 2022 r. 

(poniedziałek) 
Rada Klasyfikacyjna. 

55. 
24 czerwca 2022  r. 

(piątek) 
Zakończenie rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

56. 
28 czerwca 2022 r.  

(wtorek) 
Plenarna Rada Pedagogiczna. 

57. 
25 czerwca -31 sierpnia 

2022 r. 
Ferie letnie. 

58. 
Przełom czerwca-lipca 

2022 r. 
 Sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

   


