Organizacja roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021 r.

rozpoczęcie roku szkolnego
ferie świąteczne (Boże Narodzenie/Nowy
od 23 do 31 grudnia 2021 r.
Rok)
od 17 do 30 stycznia 2022 r.
ferie zimowe
od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
29 kwietnia 2022 r.
zakończenie nauki klas maturalnych
24 czerwca 2022 r.
zakończenie roku szkolnego
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. ferie letnie
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego20212022
15 września 2021 r.
27 września 2021 r.
14 października 2021 r.
11 listopada 2021 r.

Spotkanie z rodzicami
Święto Szkoły - Dzień Patrona Szkoły
Święto DEN – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Spotkanie z rodzicami

18 listopada 2021 r.
29 listopada do 02 grudnia 2021
Próbny egzamin maturalny
r.
Poinformowanie uczniów klas: 4 hi i 4 gt o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
21 grudnia 2021 r.
końcowych z przedmiotów w kształceniu
zawodowym
Wpisanie przewidywanych ocen
klasyfikacyjnych końcowych z przedmiotów w
22 grudnia 2021 r.
kształceniu zawodowym dla uczniów klas: 4 hi i
4 gt
Wpisanie oceń śródrocznych dla klas 1-3, z
przedmiotów ogólnokształcących dla klas
05 stycznia 2022 r.
maturalnych oraz ocen klasyfikacyjnych
końcowych z przedmiotów w kształceniu
zawodowym w klasach maturalnych 4hi, 4 gt
Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
06 stycznia 2022 r.
dydaktycznych
07 stycznia 2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna końcowa z
przedmiotów w kształceniu zawodowym dla

klas maturalnych
09 stycznia 2022 r.
Zakończenie I półrocza
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
11 stycznia 2022 r.
zawodzie: sesja 2022 Zima (styczeń – luty 2022)
– część pisemna: EE.09, TG.13, TG.15, TG.16
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie: sesja 2022 Zima (styczeń – luty 2022)
Wg. odrębnego harmonogramu
– część praktyczna: EE.09, TG.13, TG.15,
TG.16
13 stycznia 2022 r.
Spotkanie z rodzicami
Styczeń - termin do ustalenia
Studniówka maturzystów
przez wychowawców
Wg. odrębnego harmonogramu Rekolekcje Wielkopostne
07 – 10 marca 2022 r.
Próbny egzamin maturalny
16 marca 2022 r.
Spotkanie z rodzicami
17 marca – 13 kwietnia 2022 r. Praktyka zawodowa uczniów klas: 3gt i 3i
Poinformowanie o przewidywanych ocenach
21 kwietnia 2022 r.
klasyfikacyjnych końcowych z przedmiotów
ogólnokształcących dla uczniów klas: 4hi, 4 gt
Wpisanie przewidywanych ocen
22 kwietnia 2022 r.
klasyfikacyjnych końcowych z przedmiotów
ogólnokształcących dla uczniów klas: 4hi, 4 gt
25 kwietnia do 23 maja 2022 r. Praktyka zawodowa uczniów klas: 3fo i 3j
Wpisanie ocen klasyfikacyjnych końcowych z
27 kwietnia 2022 r.
przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów
klas: 4hi, 4 gt
Konferencja klasyfikacyjna końcowa z
28 kwietnia 2022 r.
przedmiotów ogólnokształcących dla klas
maturalnych
29 kwietnia 2022 r.
Pożegnanie klas maturalnych
03 maja 2022 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
26 maja 2022 r.
Spotkanie z rodzicami
Poinformowanie uczniów klas 1 - 3 technikum
oraz szkoły branżowej I stopnia 1 – 3 o
13 czerwca 2022 r.
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
rocznych/dla klas 3 szkoły branżowej
końcowych z przedmiotów
14 czerwca 2022 r.
Wpisanie uczniom klas 1 - 3 technikum oraz
szkoły branżowej I stopnia 1 – 3
przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
rocznych/dla klas 3 szkoły branżowej

końcowych z przedmiotów
Wpisanie ocen klasyfikacyjnych końcowych i
21 czerwca 2022 r.
rocznych
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie: sesja 2022 Lato (czerwiec – lipiec
21 czerwca 2022 r.
2022) – część pisemna: kwalifikacje: HGT.02,
HGT.03, HGT.07, INF.02
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie: sesja 2022 Lato (czerwiec – lipiec
Wg. odrębnego harmonogramu
2022) – część praktyczna: kwalifikacje:
HGT.02, HGT.03, HGT.07, INF.02
22 czerwca 2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna
24 czerwca 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Ostatni tydzień sierpnia 2022 Konferencja RP

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
15. 10 2021 r.

Dzień po Święcie Edukacji Narodowej dla wszystkich klas

02.11.2021 r.

Zaduszki dla wszystkich klas

07.01.2022 r.

Dzień po Święcie Trzech Króli tylko dla klas technikum

21.03.2022 r.

Pierwszy Dzień wiosny tylko dla klas technikum

13.04.2021 r.

Tylko dla klas technikum

02.05.2022 r.

Dzień po 1 maja dla wszystkich klas

4,5,6.05.2022 r.

Matura z przedmiotów obowiązkowych

17.06.2022 r.

Dzień po Bożym Ciele tylko dla klas technikum

