KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002
r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm) .)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Początek roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna

1 września 2021 r. (środa)
23 - 31 grudnia 2021

Wystawienie ocen prognozowanych
za I semestr roku szkolnego 2021/2022

Ferie zimowe

13 grudnia 2021 r. - klasy maturalne ( klasy 3 L.O.
po gimnazjum i klasy 4-te T.M.)
17 stycznia 2022 r. – klasy promocyjne
20 grudnia 2021 r. – klasy maturalne ( klasy 3 L.O
po gimnazjum i klasy 4-te T.M.)
24 stycznia 2022 r. – klasy promocyjne
31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Wystawienie ocen prognozowanych
za rok szkolny 2021/2022

11 kwietnia 2022 r. - klasy maturalne ( klasy 3
L.O. po gimnazjum i klasy 4-te T.M.)
6 czerwca 2022 r. – klasy promocyjne
25 kwietnia 2022 r. – klasy maturalne ( klasy 3
L.O po gimnazjum i klasy 4-te T.M.)
20 czerwca 2022 r. – klasy promocyjne
29 kwietnia 2022 r.(klasy maturalne)

Zakończenie I semestru – wystawienie ocen
semestralnych

Wystawienie ocen końcoworocznych za rok
szkolny 2021/2022
Zakończenie roku szkolnego dla ostatnich
klas szkół ponadgimnazjalnych
Egzaminy zawodowe – część pisemna
Egzaminy maturalne
Zakończenie roku szkolnego
Wakacje

11 stycznia 2022r., 21 czerwca 2022r.

4-20 maja 2022r.
24 czerwca 2022 r.
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym
2021/2022
Dzień tygodnia
Data
14 października 2021 r. – święto KEN- uroczyste
ślubowanie klas pierwszych
15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
11 stycznia 2022 r. - egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie ( część pisemna) – sesja
zimowa
2 maja 2022r.
4,5,6 maja 2022 r.- pisemne egzaminy maturalne

czwartek
piątek
piątek
piątek
wtorek
poniedziałek
środa, czwartek, piątek

17 czerwca 2022r.
piątek
21
czerwca
2022
r.-egzamin
potwierdzający wtorek
kwalifikacje w zawodzie ( część pisemna) – sesja letnia

