
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022  

 

1.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2021 r.  

2.  Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas  2 września 2021 r.  

3.  Święto Komisji Edukacji Narodowej 13  października 2021 r.  

4.  Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas  20  października 2021 r.  

5.  Święto Odzyskania Niepodległości 10  listopada 2021 r.  

6.   
Wystawianie planowanych ocen w klasach trzecich liceum 

trzyletniego  
2 grudnia  2021 r.  

7.  
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje               

z rodzicami uczniów wszystkich klas 
8 grudnia 2021 r.  

8.  
Wystawianie ocen śródrocznych w klasach trzecich liceum 

trzyletniego  
17 grudnia 2021 r.  

9.  
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas   trzecich liceum 

trzyletniego 
20 grudnia 2021 r.  

10.  Wigilie klasowe 22 grudnia 2021 r.  

11.  Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2021 r. 

12.  
Wystawianie planowanych ocen w klasach  liceum 

czteroletniego   
10 stycznia 2022 r.  

13.  
Wystawianie ocen śródrocznych w klasach   liceum 

czteroletniego   
25 stycznia 2022 r.  

14.  
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna w klasach  liceum 

czteroletniego   
26 stycznia 2022 r.  

15.  Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

16.  
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje               

z rodzicami uczniów wszystkich klas 
2 marca 2022 r.  

17.  Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas 6 kwietnia 2022 r.  

18.  
Wystawianie planowanych ocen w klasach trzecich liceum 

trzyletniego  
6 kwietnia 2022 r.  

19.  Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  

20.  Wystawianie ocen w klasach trzecich liceum trzyletniego 21  kwietnia 2022 r.  

21.  
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas trzecich  liceum 

trzyletniego 

22 kwietnia 2022 r.  

 

22.  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach trzecich 

liceum trzyletniego  
29 kwietnia 2022 r.  

23.  
Wystawianie planowanych ocen w klasach  liceum 

czteroletniego   
31 maja 2022 r.  

24.  Konsultacje z rodzicami uczniów klas  liceum czteroletniego   1  czerwca  2022 r.  

25.  Wystawianie ocen w klasach   liceum czteroletniego   15 czerwca 2022 r.  

26.  
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klasach  liceum 

czteroletniego   
20 czerwca 2022 r.  

27.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych  24 czerwca 2022 r.  

28.  Ferie letnie  25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.  
 



        

 

Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych: 15.10.2021, 02.11.2021 r. 12.11.2021 r. , 

07.01.2022, 02.05.2022 r. , 04.05.2022 r. , 05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 09.05.2022 r., 

17.06.2022 r.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603). 

 

Konsultacje dla rodziców 

  

Konsultacje indywidulane dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą 

lub nauczycielem w godz. 8:00- 15:30. 

 

Na konsultacje dla rodziców zaplanowane w kalendarzu roku szkolnego obowiązują zapisy za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego w terminie trzech dni roboczych przed 

planowanym  terminem konsultacji. Na podstawie kolejności zapisów nauczyciel za 

pośrednictwem wyznacza rodzicowi konkretną godzinę konsultacji. Informacja przekazywana 

jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 


