
 
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

2021/2022 

 

Data Zdarzenia Uwagi 

Wrzesień 2021 

wrzesień Testy diagnostyczne dla uczniów klas I i IV oraz 

dzieci z oddziałów przedszkolnych 

nauczyciele 

uczący w 

klasach I i IV 

oraz 

wychowawcy 

oddziałów 

1 /środa/ Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  według grafiku 

1 /środa/ Spotkanie z rodzicami według grafiku 

15 /środa/ Rada pedagogiczna  

Październik 2021 

14 /czwartek/ 

 

Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

 

14 /czwartek/ Rada pedagogiczna  

15 /piątek/ Dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem opieka 

19 /wtorek/ Dzień otwarty według grafiku 

Listopad 2021 

1 / poniedziałek/ Wszystkich Świętych - dzień wolny  

11 /czwartek/ Święto Niepodległości - dzień wolny   

12 /piątek/ Dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem opieka 

15 /poniedziałek/ Rada pedagogiczna 17:00 

22 /poniedziałek/ 

- 24 /środa/ 

Spotkanie z rodzicami: 

-Leśnej Polanki 

-Sprawna 28 i Osiedle 2D 

-Sprawna 35A 

według grafiku 

22.11 pn. 

23.11 wt. 

24.11 śr. 

Grudzień 2021 

od 16.12 

/czwartek/ do 

22.12 /środa/ 

Wigilie klasowe - godzina wychowawcza  

20 /poniedziałek/ Przewidywana ocena śródroczna (na miesiąc przed)  

21 /wtorek/ Dzień otwarty według grafiku 

od 23.12.2021r. 

do 01.01.2022r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 24.12, 27-

31.12 - opieka 

Styczeń 2022 

6 /czwartek/ Trzech Króli - dzień wolny  

7 /piątek/ Dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem opieka 

10 /poniedziałek/ Przewidywana ocena śródroczna (na tydzień przed)  

17 /poniedziałek/ Ocena śródroczna  

19 /środa/ Rada klasyfikacyjna  

24 /poniedziałek/ Spotkanie z rodzicami według grafiku 



- 26 /środa/ -Sprawna 28 i Osiedle 2D 

-Sprawna 35A 

-Leśnej Polanki 

24.01 pn. 

25.01 wt. 

26.01 śr. 

27 /czwartek/ Rada zatwierdzająca  

31.01.2022 Koniec I półrocza  

Luty 2022 

od 31.01.2022r. 

do 13.02.2022r. 

Ferie zimowe  

Marzec 2022 

15 /wtorek/ Rada pedagogiczna  

21 /poniedziałek/ Pierwszy dzień wiosny – Dzień Talentów    

23 /środa/ Dzień otwarty według grafiku 

Kwiecień 2022 

od 14.04.2022r. 

do 19.04.2022r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14.04, 15.04, 

19.04 - opieka 

26 /wtorek/  

- 28 /czwartek/ 

Spotkanie z rodzicami 

-Sprawna 35A 

-Leśnej Polanki 

-Sprawna 28 i Osiedle 2D 

według grafiku 

26.04 wt. 

27.04 śr. 

28.04 czw. 

Maj 2022 

2 /poniedziałek/ Dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem opieka 

3 /wtorek/ Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny  

13 /piątek/ Przewidywana ocena roczna (na miesiąc przed)  

16 /poniedziałek/ Dzień otwarty według grafiku 

24.05 – 26.05 Egzamin ósmoklasisty - dzień wolny zgodnie z 

rozporządzeniem 

 

Czerwiec 2022 

1 /środa/ Dzień Dziecka – Dzień Sportu  

3 /piątek/ Przewidywana ocena roczna (na tydzień przed)  

6 /poniedziałek/ - 

8 /środa/  

 

Spotkanie z rodzicami 

-Leśnej Polanki 

-Sprawna 28 i Osiedle 2D 

-Sprawna 35A 

według grafiku 

6.06 pn. 

7.06 wt. 

8.06 śr. 

10 /piątek/ Oceny roczne  

13 /poniedziałek/ Rada klasyfikacyjna     

16 /czwartek/ Boże Ciało – dzień wolny  

17 /piątek/ Dzień wolny zgodnie z rozporządzeniem dyżur 

21 /wtorek/ Rada zatwierdzająca  

24 /piątek/ Zakończenie roku szkolnego  według grafiku 

24 /piątek/ Rada podsumowująca  

od 25.06.2022r.  

do 31.08.2022r. 

Wakacje  

Terminy i godziny podane w kalendarzu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2021 
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