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Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

 

1.  30 sierpnia 2021r.  Rada pedagogiczna 14:00 

– organizacja roku szkolnego 2021/2022 

- omówienie pracy w rygorze sanitarnym (Covid 19) 

- ewentualna gotowość do pracy na aplikacji Timsy 

- szczepienia młodzieży przeciwko Covid 19 

 

2.  1 września 2021r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

3.  13 – 17 września 2021r.  Rada Pedagogiczna godzina 16:30  - 13 wrzesnia 

 Zebranie z rodzicami 

- sprawy organizacyjne 

- wybór Rady Rodziców 

- zapoznanie ze statutem 

- podręczniki szkolne 

- ubezpieczenia NNW 

- szczepienia 

- szczegółowy harmonogram  zebrań w poszczególnych klasach podany         

  na stronie szkoły i dzienniku elektronicznym 

 

4.   15 września 2021r.  Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

- Ostateczny termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną  

   styczeń-luty 2022r. 

5.  4 – 8 października 2021r.  Zebranie z rodzicami klas maturalnych 

- sprawy organizacyjne studniówki 

- ostateczny termin zebrania będzie podany na stronie szkoły i dzienniku    

  Elektronicznym 

6.  14 października 2021r.  Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

- dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

7.    1 listopad 2021r.  Święto Wszystkich Świętych 

- dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

8.  11 listopad 2021r.  Narodowe Święto Niepodległości 

- dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

9.  12 listopada 2021r.  Dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

10.    16 listopad 2021r.  Rada pedagogiczna godzina 16:30 

 Zebranie z rodzicami godzina 17:30 

- sprawy klasowe, oceny, zachowanie 

- szczegółowy harmonogram podany będzie w późniejszym terminie na 

stronie szkoły i dzienniku elektronicznym 

11.  1 grudzień 2021r.  Wpisanie przez nauczycieli nie klasyfikacji i ocen niedostatecznych 

 Klasy maturalne 
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12.  7 grudzień 2021r.  Rada Pedagogiczna godzina 16:30 

- omówienie ocen niedostatecznych i nieklasyfikowań w klasach    

  maturalnych (4 Technikum, 3 Liceum po gimnazjum) 

13.  7 grudzień 2021r.  Zebranie z rodzicami godzina 17:30 – klasy maturalne 

- informacje o ocenach niedostatecznych, nie klasyfikacjach, frekwencji 

14.  14 grudzień 2021r.  Rada Pedagogiczna godzina 16:30 

- Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 

15.  21 grudzień 2021r.  Rada Pedagogiczna godzina 16:30 

 - zatwierdzenie klasyfikacji uczniów-klasy maturalne 

 - szkolenie i procedury egzaminacyjne do egzaminu potwierdzającego  

   kwalifikacje w zawodzie 

16.  22 grudzień 2021r.  Klasowe spotkania wigilijne 

17.  23 – 31 grudnia 2021r.  Zimowa przerwa świąteczna 

18.  1 stycznia 2022r.  Dzień wolny od zajęć lekcyjnych – Nowy Rok 

19.  5 stycznia 2022r.  Rada pedagogiczna – Zatwierdzenie klasyfikacji słuchaczy LOdD 

20.  6 stycznia 2022r.  Dzień wolny od zajęć lekcyjnych – Święto Trzech Króli 

 

21.  7 stycznia 2022r.  Zakończenie roku szkolnego LO dla Dorosłych w semestrach 

programowo najwyższych 

 – rozpoczynających zajęcia w pierwszym powszednim dniu lutego 

22.  10 styczeń 2022r.  Wystawienie nie klasyfikacji i ocen niedostatecznych w klasach: 

- I, II  Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum 

- I, II, III Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej 

- I, II, III Technikum po gimnazjum 

- I, II, III Technikum po szkole podstawowej 

23.  10 – 11 styczeń 2022r.  Dni wolne od zajęć lekcyjnych 

 Sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie 

 10 styczeń – model D – dokumentacja 

 11 styczeń – część pisemna 

 Modele „w”, „wk” i „dk” według harmonogramu umieszczonego w 

komunikacie dyrektora CKE 

24.  25 styczeń 2022r.  Rada Pedagogiczna – godzina 16:00 Klasyfikacyjna- szkoły dzienne 

- omówienie ocen niedostatecznych i nie klasyfikacji 

 Rada pedagogiczna 

 klasyfikacja słuchaczy szkół policealnych 

 

 

25.  25 styczeń 2022r Zebranie z rodzicami – 17:30 

26.  27 stycznia 2022r.  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – zatwierdzająca godzina 16:30 

 Szkoły dzienne – liceum i technikum oraz policealne  

  

27.  28 stycznia 2022 Zakończenie roku szkolnego w szkołach policealnych kształcących w 

zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach 
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ogólnokształcących dla dorosłych, które rozpoczęły zajęcia w pierwszym 

powszednim dniu lutego oraz szkołach policealnych kształcących w 

zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w 

których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w 

pierwszym powszednim dniu września 

28.  29 stycznia 2022r.  Studniówka. 

29.  31 stycznia – 13 lutego 

2022r. 

 Ferie zimowe. 

 Ferie zimowe w województwie mazowieckim 

30.  7 luty 2022r.  Termin składania deklaracji na egzamin kwalifikacyjny 

  Sesja czerwiec – lipiec 2022r. 

 W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez    

 zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty    

 2022r. – do 7 kwietnia 2022 r. 

31.  8 kwietnia 2022r.  Wystawienie ocen niedostatecznych i nie klasyfikacji w dzienniku   

 elektronicznym i papierowym w klasach maturalnych LO, LOdD 

32.  12 kwietnia 2022r.  Rada pedagogiczna godzina 16:30 - klasyfikacyjna 

 Zebranie z rodzicami klasy maturalne godzina 17:30 

33.  13 kwietnia 2022r.  Klasowe spotkania wielkanocne 

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

35.  20 – 26 kwietnia 2022r.  Egzaminy klasyfikacyjne dla klas maturalnych 

36.  26 kwietnia 2022r.  Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację  

37.  29 kwietnia 2022r.  Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 

38.  2 – 3 maja 2022r. 

 
 Dzień Konstytucji I Maja 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

39.   4 – 6 maja 2022r. 

 

 Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć lekcyjnych 

 Część pisemna egzaminu maturalnego 

 4 maja – (środa) język polski – poziom podstawowy 

 5 maja (czwartek) matematyka  -poziom podstawowy 

 6 maja (piątek) język angielski – poziom podstawowy 

 

Egzaminy z przedmiotów rozszerzonych w/ g harmonogramu 

zamieszczonego w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 
 

40.   17 maja 2022r.  Rada pedagogiczna - godzina 16:30 

41.   17 maja 2022r.  Zebranie z rodzicami – godzina 17:30 

. 

42.   2 – 29 maja 2022r.  Praktyki zawodowe  

 Klasy:  

  Technik obsługi turystycznej – klasa 3 po gimnazjum 

  Technik informatyk – klasa 3 po gimnazjum 

  Technik usług fryzjerskich – klasa 3 po gimnazjum 

  Technik hotelarstwa – klasa 3 po szkole podstawowej 

  Technik usług fryzjerskich – klasa 3 po szkole podstawowej 

  Technik informatyk – klasa 3 po szkole podstawowej 
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43.   1 – 3 czerwca 2022r.  Dni wolne od zajęć lekcyjnych 

 Egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe – sesja czerwiec -   

 Lipiec 2022r. 

 Egzaminy trzyliterowe   

 Cześć pisemna 2 – 3 czerwca 

 Część praktyczna model „d” – 1 czerwca 

 Część praktyczna model „dk” – termin 8 – 19 czerwca 

 Część praktyczna model „w” i „wk” – termin 1 – 19 czerwca  

44.   3 czerwca 2022r.  Wystawienie nie klasyfikacji i ocen niedostatecznych w dzienniku    

 Elektronicznym dla szkół dziennych 

 

45.   9 czerwca 2022r. 

 

 Rada pedagogiczna – godzina 16:30  
 omówienie nieklasyfikowań i ocen niedostatecznych końcoworocznych   

 ustalenie terminów egzaminów 

46.   9 czerwca 2022r  Zebranie z rodzicami – godzina 18:00 

 Oceny niedostateczne i nieklasyfikacje końcoworoczne 

 Szczegółowy harmonogram zebrań podany będzie w późniejszym  

 terminie na stronie szkoły i dzienniku elektronicznym  

47.   10 – 21 czerwca 022r.  Egzaminy klasyfikacyjne końcoworoczne 

 

48.   20 – 21 czerwca 2022r.  Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec –   

 lipiec 2022r. 

 Egzaminy dwuliterowe 

 Część pisemna – 21 czerwca 

 Część praktyczna model „d” – 20 czerwca 

 Część praktyczna model „w”, „wk”, „dk” w dniach 22 czerwca – 6 lipca   

 – według harmonogramu CKE 

49.   21 czerwca 2022r  Rada pedagogiczna – godzina 16:30 

 Zatwierdzenie klasyfikacji 

50.   24 czerwca 2022r.  Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

Rada plenarna – godzina 11:00 

51.   25 czerwca – 31 sierpnia  Ferie letnie 

 


