
Kalendarz roku szkolnego 2021-22

Zebrania z Rodzicami

*decyzja o formie zebrania 
(stacjonarnie-zdalnie) będzie 
podejmowana na bieżąco

Klasy 0 – III    Klasy IV– VIII
06 września 2021r.:  
kl.0a, Ic godz.17.00
kl.Ia, Ib godz.17.30

07 września 2021r.  
kl. IIa,IIIa, IIIb g.17.00
kl.IIb, IIc godz.17.30

1lutego 2021r.
kl.0a, Ic godz.17.00
kl.Ia, Ib godz.17.30

2 lutego 2022r.
kl. IIa,IIIa, IIIb g.17.00
kl.IIb, IIc godz.17.30

16 maja 2022r.
kl.0a, Ic godz.17.00
kl.Ia, Ib godz.17.30

17 maja 2022r.
kl. IIa,IIIa, IIIb g.17.00
kl.IIb, IIc godz.17.30

13 września 2021r.
kl.4abc godz.17.00
kl.5abc godz.17.15
kl.6ab godz.17.30

14 września 2021r.
kl.7abc godz.17.00
kl.7de godz.17.15
kl.7ef godz.17.30

15 września 2021r.
kl.8abc godz.17.00
kl.8de godz.17.15

3 lutego 2021r.
kl.4abc godz.17.00
kl.5abc godz.17.15
kl.6ab godz.17.30

7 lutego 2022r.
kl.7abc godz.17.00
kl.7de godz.17.15
kl.7ef godz.17.30

8 lutego 2022r.
kl.8abc godz.17.00
kl.8de godz.17.15

18 maja 2022r.
kl.4abc godz.17.00
kl.5abc godz.17.15
kl.6ab godz.17.30

19 maja 2022r.
kl.7abc godz.17.00
kl.7de godz.17.15
kl.7ef godz.17.30

23 maja 2022r.
kl.8abc godz.17.00
kl.8de godz.17.15

Konsultacje z Rodzicami

*decyzja o formie zebrania 
(stacjonarnie-zdalnie) będzie 
podejmowana na bieżąco

   godz.17.00 godz.17.00

26 października 2021r.
1 grudnia 2021r.
29 marca 2022r.
26 kwietnia 2022r.

27 października 2021r.
30 listopada 2021r.
30 marca 2022r.
27 kwietnia 2022r.



Terminy posiedzeń 
Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej

27 stycznia 2022r.
14 czerwca 2022r.

Termin poinformowania rodziców 
i uczniów o proponowanych ocenach 
śródrocznych i rocznych niedostatecznych
oraz nieodpowiednich i nagannych 
zachowania

do 22 grudnia 2021r. – oceny za I semestr

do 14 maja 2022r. – oceny roczne

Termin wystawiania ocen śródrocznych 
i rocznych

do 24 stycznia 2022r. - oceny za I semestr

do 10 czerwca 2022r. - oceny roczne

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022r.

Ferie
zimowe 
letnie

14 - 27 lutego 2022r.
25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

12 listopada 2021r. piątek
7 stycznia 2022r. piątek
2 maja 2022r. poniedziałek
17 czerwca 2022r. piątek

Egzamin ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla
pozostałych uczniów)

 24 maja 2022r. - język polski   (wtorek)  g.9.00
 25 maja 2022r. -  matematyka  (środa)    g.9.00
 26 maja 2022r. -  język obcy  (czwartek) g.9.00

Przerwa świąteczna
zimowa 
wiosenna

23 – 31 grudnia 2021r.
14 – 19 kwietnia 2022r.

Terminy dni świątecznych, wolnych 
od pracy i nauki

1 listopada 2021r.
11 listopada 2021r.
1 stycznia 2022r.
6 stycznia 2022r.
3 maja 2022r.
16 czerwca 2022r.  


