
1. Rozpoczęcie roku szkolnego

2. Zebranie z rodzicami

2. Zebranie Szkolnej Rady Rodziców

3. Zajęcia integracyjne klas pierwszych

4. Otrzęsiny środa

5.

Dzień otwartej szkoły - zebrania i spotkania 

rodziców z wychowawcą i nauczycielami 

przedmiotów

godz.18.00-18.30 zebrania 

rodziców z wychowawcą                                              

od 18.30 spotkania 

indywidualne z nauczycielami 

przedmiotów

godz.18.00-18.30 zebrania 

rodziców z wychowawcą                                              

od 18.30 spotkania 

indywidualne z nauczycielami 

przedmiotów

godz.18.00-18.30 zebrania 

rodziców z wychowawcą                                              

od 18.30 spotkania 

indywidualne z nauczycielami 

przedmiotów

6.
Wystawienie ocen semestralnych z przedmiotów 

oraz propozycje ocen z zachowania
poniedziałek poniedziałek poniedziałek

7.
Informacja dla rodziców o proponowanych 

ocenach za I semestr
wtorek wtorek wtorek

8. Wigilia klasowa środa środa środa

9. Zimowa przerwa świąteczna

10 Rada klasyfikacyjna - za I semestr poniedziałek poniedziałek poniedziałek

11 Wywiadówka - za I semestr poniedziałek poniedziałek poniedziałek

12 Ferie zimowe

13 Zakończenie zajęć (I semestr)

1. Rozpoczęcie II semestru

2. Studniówka

4.

Dzień otwartej szkoły - zebrania i spotkania 

rodziców z wychowawcą i nauczycielami 

przedmiotów

28.03.2022              

poniedziałek

godz.18.00-18.30 zebrania 

rodziców z wychowawcą                                              

od 18.30 spotkania 

indywidualne z nauczycielami 

przedmiotów

28.03.2022              

poniedziałek

godz.18.00-18.30 zebrania 

rodziców z wychowawcą                                              

od 18.30 spotkania 

indywidualne z nauczycielami 

przedmiotów

28.03.2022              

poniedziałek

godz.18.00-18.30 zebrania 

rodziców z wychowawcą                                              

od 18.30 spotkania 

indywidualne z nauczycielami 

przedmiotów

5. Rekolekcje Wielkopostne

6. Wiosenna przerwa świąteczna

7. Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami

8. Wystawienie ocen końcoworocznych
do 15.06.2022            

do godz. 13:00

do 15.06.2022            

do godz. 13:00
do 21.04.2022                     czwartek

9. Informacje o ocenach końcoworocznych 15.06.2022 15.06.2022 22.04.2022 piątek

10. Rada klasyfikacyjna

11. Zakończenie roku szkolnego

12. Ferie letnie

13.10.2021 r.

15.10.2021 r.
12.11.2021 r.

7.01.2022 r.

2.05.2022 r.

4-5-6.05.2022 r.

17.06.2022 r.

23.06.2022 r. czwartek
wyjścia 

wycieczki

13.09.2021 r. godz. 19:00

25.06. - 31.08.2022 r.

____________

klasy III  31.01-29.04.2022

31.01.2022

_________________

23.12.2021 - 31.12.2021

15.11.2021                

poniedziałek

do 20.12.2021  

15.11.2021                

poniedziałek

22.12.2021

15.11.2021                

poniedziałek

poniedziałek 6 września 2021 r.                        

klasa 3F-J - aula godz. 18:30, potem 

zebrania w klasie z wychowawcą 

matura

piątek

środa

22.12.2021

03.01.2022

30.01.2022

środa

10.01.2022                               

godz. 18.30            

10.01.2022                               

godz. 18.30            

klasy I   31.01-24.06.2022

31.01.2022

10.01.2022                               

godz. 18.30            

klasy II  31.01-24.06.2022

22.12.2021

________________13.10.2021

do 20.12.2021  

klasy III F-J

Kalendarz roku szkolnego 2021/ 2022

01.09.2021 01.09.2021

2.09 - 6.09. 2021

klasy II i IIIA-E

________________ ________________

01.09.2021

wtorek 7 września 2021 r.                        

klasa 1A 1B - aula godz. 18:00 potem 

zebrania w klasie z wychowawcą                                          

klasa 1C 1D 1E - aula godz. 18:45 

potem zebrania w klasie z wychowawcą

półrocze I    1.09.2021-30.01.2022 klasy I

zebrania w salach lekcyjnych z 

wychowawcą :                                  

klasy 2A-E - poniedziałek 6 września 

2021 r. godz. 18:30                                                   

klasy 3A-E - wtorek 7 września 2021 

r. godz. 18:30         

dni wolne od zajęć dydaktycznych 

29.04.2022       piątek

14.04. - 19.04.2022

25.04.2022       poniedziałek

_______________

środa

14.04. - 19.04.2022 14.04. - 19.04.2022

24.06.2022       piątek

środa

23.12.2021 - 31.12.2021

20.06.2022     poniedziałek

17.01. - 30.01.2022 17.01. - 30.01.2022 

do 20.12.2021  

21.12.2021 21.12.202121.12.2021

23.12.2021 - 31.12.2021

31.01.2022

_______________

03.01.202203.01.2022

24.06.2022       piątek

UWAGA: W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany i uzupełnienia!!!

piątek 

piątek

od 9.05. do 13.05.2022 od 9.05. do 13.05.2022

20.06.2022     poniedziałek

DZIEŃ PATRONA

piątek

półrocze II    

30.01.2022

17.01. - 30.01.2022 

poniedziałek

30.01.2022


