
PLAN PRACY SZKOŁY 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022  

01.09.2021 (śr)   -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

14.10.2021 (cz)  -  Święto Komisji Edukacji Narodowej  

01.11.2021 (pn)  -  Święto Zmarłych - ustawowo wolne 

11.11.2021 (cz)  -  Święto Odzyskania Niepodległości – ustawowo  wolne 

12.11.2021 (pt)  -  dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 

23 – 31.12.2021 (cz - pt) - zimowa przerwa świąteczna 

01.01.2022 (sb)  -  Nowy Rok – ustawowo wolne 

06.01.2022 (cz)  -  Święto Trzech Króli – ustawowo wolne 

07.01.2022 (pt)  -  dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 

14.01.2022 (pt)  -  koniec zajęć w I półroczu 

17.01.2022(pn) - 28.01.2022 (pt)- ferie zimowe 

31.01.2022 (pn) – rozpoczęcie zajęć w II półroczu  

14.04.2022 (cz) – 19.04.2022 (wt) – przerwa wielkanocna 

01.05.2022 (nd)  - Święto Pracy – ustawowo wolne 

02.05.2022 (pn) – Święto Flagi  - dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 

03.05.2022 (wt)  - Święto Konstytucji 3 maja – ustawowo wolne  

24,25,26.05.2022 (wt, śr, cz) – egzamin ósmoklasisty 

16.06.2022 (cz)  - Boże Ciało – ustawowo wolne 

17.06.2022 (pt)  - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 

24.06.2022 (pt) - Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

I semestr = 85 dni nauki 

II semestr = 93 dni nauki  



2. TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH 2021/2022  

30.08.2021 (pn) – rada organizacyjna 

09.09.2021 (cz) – zatwierdzenie planów pracy 

październik 2021 (cz) – rada szkoleniowa  

13.01.2022 (cz) – rada klasyfikacyjna 

10.02.2022 (cz) – rada analityczna 

marzec 2022 (cz) – rada szkoleniowa  

20.06.2022 (pn) – rada klasyfikacyjna 

25.08.2022 (cz) – rada analityczna 

30.08.2022 (wt) – rada organizacyjna na rok szk. 22/23 

 

 

3. TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2021/2022  

15.09.2021 (śr) – zebrania organizacyjne kl. 1-4 

16.09.2021 (cz) – zebrania organizacyjne kl. 5-8 

21.10.2021(cz) – zebrania, konsultacje 

09.12.2021 (cz) – informacje o zagrożeniach, konsultacje 

03.02.2022 (cz) – zebrania semestralne (ewentualnie z rozbiciem na 2 dni) 

17.03.2022 (cz) – zebrania, konsultacje 

19.05.2022 (cz) – informacje o zagrożeniach, konsultacje 

 Na wszystkie spotkania zapraszamy wszystkich rodziców. 

 

 

 

 



4. WAŻNE TERMINY W ROKU  2021/2022  

08.12.2021 (śr) – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych 

22.12.2021 (śr) – wystawienie śródrocznych ocen przewidywanych 

05.01.2022 (śr) – wystawienie  ocen śródrocznych  

18.05.2022 (śr) – wystawienie przewidywanych rocznych ocen  

                            niedostatecznych 

08.06.2022 (śr) – wystawienie przewidywanych ocen rocznych 

13.06.2022 (pn) – wystawienie ocen rocznych 

 

5. DNI NAUKI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 

Wrzesień – 21 

Październik – 21 

Listopad – 19 

Grudzień – 16 

Styczeń – 9  

Luty – 20 

Marzec – 23 

Kwiecień – 17 

Maj – 17 

Czerwiec - 15  

Razem 178 dni nauki w roku szkolnym 

 

 

 


