
 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

   I semestr 01.09.2021 r. – 17.12.2021 r.
   I semestr w klasach maturalnych M 01.09.2021 r. – 17.12.2021 r.
  II semestr 18.12.2021 r. – 24.06.2022 r.
  II semestr w klasach maturalnych M 18.12.2021 r. – 29.04.2022 r.

  1. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 M 01.09.2021 r. 

  2. Inauguracyjne zebrania z rodzicami dla wszystkich klas M 6.09.2021 r. godz. 17 00 (pn)

  3. Zebranie komitetu studniówkowego M 6.09.2021 r. godz. 18 00 (pn)

  4. Zebrania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach         M         15.11.2021 r. godz. 17 00 (pn)
      semestralnych

  5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

 6. Próbny egzamin maturalny M określi dyrektor szkoły        
                                                                                                   
                                                                                                     
 7. Wystawienie ocen niedostatecznych na semestr                      M          10.12.2021 r. (pt)
 
 8. Wystawienie ocen semestralnych                         M 16.12.2021 r. (cz)

 9. Konferencja klasyfikacyjna                          M 17.12.2021 r. (pt)

10. Bal studniówkowy M określi komitet studniówkowy

11. Ferie zimowe       14.02.2022 r. – 27.02.2022 r.

12. Zebrania z rodzicami informujące o ocenach semestralnych M 10.01.2022 r. godz. 17 00 (pn)

13. Konferencja plenarna podsumowująca pierwszy semestr 20.12.2021 r. (pn)

14. Zebrania z rodzicami klas maturalnych informujące
     o przewidywanych ocenach końcoworocznych M 28.03.2022 r. godz. 1700 (pn)

15. Zebrania z rodzicami dla pozostałych klas                                                       28.03.2022 r. godz. 1700 (pn)

16. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

17. Wystawienie ocen niedostatecznych końcoworocznych
      w klasach maturalnych M 20.04.2022 r. (śr)

18. Wystawienie pozostałych ocen końcoworocznych
      w klasach maturalnych M 25.04.2022 r. (pn)

19. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych M 26.04.2022 r. (wt)

20. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych M 29.04.2022 r.  (pt)

21. Egzamin maturalny
- część pisemna M od 04.05.2022 r. (śr)

22. Zebrania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach
      końcoworocznych w pozostałych klasach 23.05.2022 r. godz. 17 00 (pn)



23. Wystawienie ocen niedostatecznych rocznych w pozostałych
      klasach 13.06.2022 r. (pn)

24. Wystawienie ocen rocznych w pozostałych klasach 15.06.2022 r. (śr)

                                                
24. Konferencja klasyfikacyjna dla pozostałych klas 20.06.2022 r. (pn)

25. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r. (pt)

26. Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021 24.06.2022 r. (pt)

27. Ferie letnie 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

28. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2020/2021                           31.08.2022 r.  (śr)

M - kalendarz klas maturalnych

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

14.10.2021 r       - Dzień Edukacji 
15.10.2021 r                  -            dzień po Dniu Edukacji
12.11.2021 r                  -            dzień po święcie 11.11
7.01.2022 r.             -   dzień po święcie 3 Króli
02.05.2022r.                  -            Święto Flagi
04.05.2022 r. - egzamin maturalny z  języka polskiego (śr)
05.05.2022 r.      -  egzamin maturalny z matematyki (cz)
06.05.2022 r.       -    egzamin maturalny z języka angielskiego (pt)
17.06.2022 r. - dzień po Bożym Ciele (pt)
                    


