KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Rozpoczęcie roku szkolnego:
Dzień Edukacji Narodowej:

1 września 2021 r. (środa)
14 października 2021 r. (czwartek)

Wszystkich Świętych: 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) dzień ustawowo wolny
Narodowe Święto Niepodległości:

11 listopada 2021 r. (czwartek) dzień ustawowo wolny

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (*): 12 listopada 2021 r. (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna:

23 - 31 grudnia 2021 r. (czwartek-piątek)

Nowy Rok: 1 stycznia 2022 r. (sobota) dzień ustawowo wolny
Trzech Króli: 6 stycznia 2022 r. (czwartek) dzień ustawowo wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (*): 7 stycznia 2022 r. (piątek)
Ferie zimowe: 17-30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna:

14-19 kwietnia 2022 r. (czwartek - wtorek)

Święto Pracy: 1 maja 2022 r. (niedziela) dzień ustawowo wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych(*): 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
Święto Konstytucji: 3 maja 2022 r. (wtorek) dzień ustawowo wolny
Dzień Patrona:

13 maja 2022 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty: 24-25-26 maja 2022 r. (wtorek-środa-czwartek)
- dni egzaminu ósmoklasistów są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII (*)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (*): 27 maja 2022 r. (piątek)
Boże Ciało: 16 czerwca 2022 r. (czwartek) dzień ustawo wolny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych(* ): 17 czerwca 2022 r. (piątek)
Zakończenie roku szkolnego:

24 czerwca 2022 r. (piątek)

Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
(*)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603).
(§5 ust. 1 rozporządzenia - szkoły podstawowe – do 8 dni)

Dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym czasie nie mogą zapewnić opieki,
szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

TERMINARZ WYSTAWIANIA
OCEN SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH
I semestr (wrzesień-styczeń)

- oceny wystawiane do 7 stycznia 2022 r. (piątek)

II semestr (luty-czerwiec)

- oceny wystawiane do 17 czerwca 2022 r. (piątek)

WYWIADÓWKI I DYŻURY NAUCZYCIELSKIE
Dopuszczalne jest – do odwołania - organizowanie spotkań z rodzicami (wywiadówek lub dyżurów
nauczycielskich) wyłącznie z podziałem organizacyjnym umożliwiającym zachowanie dystansu
(np.: podział spotkań na różne dni). Terminy spotkań z rodzicami będą ustalane na bieżąco, w zależności
od sytuacji epidemicznej.
Dopuszczalną formą przekazywania informacji oraz konsultacji dla rodziców uczniów jest również
kontakt zdalny – za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Librus”, poczty elektronicznej oraz
telefoniczny.

PLANOWANE TERMINY
STAŁYCH RAD PEDAGOGICZNYCH
Rada organizacyjna

27 sierpnia 2021 r. (piątek)

Rada programowa

14 września 2021 r. (wtorek)

Rada analityczna

23 listopada 2021 r. (wtorek)

Rada klasyfikacyjno-analityczna (semestralna)

11 stycznia 2022 r. (wtorek)

Rada analityczna

26 kwietnia 2022 r. (wtorek)

Rada klasyfikacyjno-analityczna (roczna)

20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

*W zależności od sytuacji epidemicznej będzie ustalana forma posiedzenia (stacjonarna lub zdalna)

