
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

 

1.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

6 –10.09 Wyjazd do Łapina klas 4-5 

12-18.09 Wyjazd w Tatry klas 6-7-8 

Wrzesień Testy diagnostyczne w  klasach 5-6-7-8 – 
język polski, matematyka 

13.09 Zebrania z rodzicami klas 0-4 

20.09 Zebrania z rodzicami klas 5-8 

30.09 

(czwartek) 

Rada pedagogiczna 

14.10 
(czwartek) 

Dzień Edukacji Narodowej  – uroczystości wg 
osobnego harmonogramu 

18 – 19.10 Zebrania z rodzicami klas wg ustalonego 

harmonogramu – w ramach indywidualnych 

potrzeb 

1.11 

(pon) 

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno - opiekuńczych 

2 – 10.11 Tydzień Patriotyczny wg ustalonego 
harmonogramu 

10.11 

(środa) 

Koncert Pieśni Patriotycznych 

11.11 Święto Odzyskania Niepodległości – dzień 

wolny od zajęć dydaktyczno – opiekuńczych 

12.11 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 
zajęcia opiekuńcze wg osobnego 

harmonogramu 

15-16.11 Zebrania z Rodzicami klas wg osobnego 



harmonogramu 

24-25-
26.11 

Próbny egzamin ósmoklasisty 

15.12 Wystawienie ocen proponowanych na 

zakończenie I semestru 

23 – 31.12 Zimowa przerwa świąteczna 

23.12 – 27.12 – 28.12 – 29.12 - 30.12 – dni 

opieki świetlicowej w szkole wg ustalonego 

harmonogramu 

1.01 Nowy Rok – dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno – opiekuńczych 

6.01 Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno – opiekuńczych 

7.01 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 

zajęcia opiekuńcze wg osobnego 

harmonogramu 

15.01 Wystawienie ocen semestralnych 

20.01 

(czwartek) 

Klasyfikacyjne posiedzenie rady 

pedagogicznej 

27.01 

(czwartek) 

Rada pedagogiczna podsumowująca I semestr 

14 – 27.02 Ferie zimowe 

14 -15.03 Zebrania z rodzicami klas wg ustalonego 

harmonogramu 

Marzec / 
kwiecień 

Rekolekcje Wielkopostne wg ustalonego 
harmonogramu 

14 – 19.04 Wiosenna przerwa świąteczna 

14.04 – 15.04 – 19.04 – dni opieki  



świetlicowej w szkole wg ustalonego 

harmonogramu 

27-29.04 Repetytorium powtórzeniowe w Sobieszewie 

2.05 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 

zajęcia opiekuńcze wg osobnego 

harmonogramu 

3.05 Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno – opiekuńczych 

7.05 Wystawienie ocen proponowanych na 
zakończenie roku 

16-17.05 Zebrania z rodzicami klas wg ustalonego 

harmonogramu 

24-25-26. 

05 

Egzamin ósmoklasisty 

5.06 Wystawienie ocen końcowych 

6-10.06 Zielone Szkoły 

14.06 

(wtorek) 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej 

16.06 Święto Bożego Ciała – dzień  wolny od zajęć 

dydaktyczno – opiekuńczych 

17.06 Dzień opieki świetlicowej w szkole wg 
ustalonego harmonogramu 

24.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego wg 

ustalonego harmonogramu 

27.06 Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku 

szkolnego 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


