KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022
DATA

1.09.2021

DZIEŃ
TYGODNIA

WYDARZENIA

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych
środa
Zebranie rodziców uczniów klas I LO z Dyrektorem
godz.17.30

06.09.2021

poniedziałek

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, klas III po sp inaugurujące rok
szkolny 2021/2022, godz.17.30

13.09.2021

poniedziałek

Zebranie z rodzicami uczniów klas II, III po gim, inaugurujące rok
szkolny 2021/2022, godz.17.30

21-24.09.2021

Wyjazdy integracyjne klas I

28-01.10.2021

Wyjazdy integracyjne klas II

11.10.2021

poniedziałek

Ślubowanie klas I , godz.13.00

14.10.2021

czwartek

Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

15.10.2021

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

18.10.2021

poniedziałek

Dzień otwarty godz 17.00-19.00

10.11.2021

środa

Rajd Niepodległości

11.11.2021

czwartek

Święto Niepodległości - dzień wolny

12.11.2021

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

10.12.2021

piątek

Wystawienie ocen śródrocznych kl.III po gim
Spotkania świąteczne

20.12.2021

poniedziałek
Dzień otwarty godz 17.00-19.00

23.12.202002.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2022

czwartek

14.01.2022

piątek

Wystawienie ocen śródrocznych klasy I, II, III po sp

16.01.2022

niedziela

Zakończenie I semestru

17.01.2022

poniedziałek

24.01.2022

poniedziałek

Zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr godz 17.00

28.01.2022

piątek

Studniówka ?

31.01.2022 13.02.2022

Święto Trzech Króli

- dzień wolny od zajęć

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Ferie zimowe

02-04.03.2022

środa - piątek

Rekolekcje wielkopostne

25.03.2022

piątek

Wystawienie ocen rocznych przewidywanych klasy III

14.04.2022 19.04.2022

czwartek-wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

22.04.2022

piątek

Wystawienie ocen końcowych klas III po gim

25.04.2022

poniedziałek

Rada klasyfikacyjna klas III po gim

27.04.2022

środa

Rada zatwierdzająca klas III po gim

29.04.2022

piątek

Zakończenie roku szkolnego klasy trzecie po gim

01.05.2022
Święto Pracyniedziela
02.05.2022

poniedziałek

Święto Flagi - dzień wolny od zajęć

03.05.2022
Rocznica uchwalenia
wtorek
Konstytucji 3 Maja -

dzień wolny od zajęć

04.05.2022

środa

Pisemy egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy).
Dzień wolny od zajęć szkolnych

05.05.2022

czwartek

Pisemy egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy).
Dzień wolny od zajęć szkolnych

06.05.2022

piątek

Pisemy egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom
podstawowy).
Dzień wolny od zajęć szkolnych

09.05.2022

poniedziałek

Pisemy egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom
rozszerzony).
Dzień wolny od zajęć szkolnych

23.05.2022 27.05.2022

poniedziałekpiątek

Wyjazdy wielodniowe

23.05.2022

poniedziałek

15.06.2022

środa

Wystawienie ocen rocznych

16.06.2022

czwartek

Boże Ciało

17.06.2022

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.06.2022

Zebranie z rodzicami stopnie przewidywane i zagrożenia
Dzień otwarty godz 17.00

poniedziałek
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

22.06.2022

środa

Rada zatwierdzająca rok szkolny

23.06.2022

czwartek

Dzień z wychowawcą

24.06.2022

piątek

Zakończenie roku szkolnego klasy

