
KALENDARZ 

ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA w Poniecu 

I.    Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2021 r. a kończą 24.06.2022 r.  

 II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy: 

              I okres            - od 01.09.2021 r.     do 14.01.2022 r. 

             II okres            - od 31.01.2022 r.     do 24.06.2022 r. 

 III. Terminy I półrocza:  

    1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2021 r. do 01.01. 2022 r.  

    2. Termin poinformowania uczniów o ocenach śródrocznych i wpisania ich do dziennika – 04.01.2022 
r. (na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym). 

    4.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 11.01.2022 r. 

 IV.  FERIE ZIMOWE  - trwają od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r. 

 V. Terminy II półrocza:  

   1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14.04.2022– 19.04.2022 r.  

   2.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania – do 
12.04.2022 r. 

   3.Termin poinformowania uczniów i jego rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć 
dydaktycznych i dodatkowych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 12.05.2022  r. 

   4.Termin poinformowania uczniów o ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika – do 07.06.2022 r. 

   5.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 2021/2022 - 14.06.2022 r. 

   6.Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 24.06.2022 r. 

   7.Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: od 22.08.2022 r. 

 

 VI.FERIE LETNIE - trwają od 27.06.2022 r.  do 31.08.2022 r. 

  

 



VII. Dni wolne od zajęć szkolnych: 

01 listopada – Wszystkich Świętych 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

01 stycznia – Nowy Rok 

06 stycznia – Trzech Króli 

01 maja – Święto Pracy 

03 maja – Święto Konstytucji 3 Maja      

16 czerwca - Boże Ciało 

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)    

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 termin   02.05.2022 r. (poniedziałek) 

1.      termin   24.05.2022 r. (wtorek) godz. 9.00 - egzaminy ósmoklasistów – j. polski 

2.      termin   25.05.2022 r. (środa) godz. 9.00 - egzaminy ósmoklasistów - matematyka 

3.      termin   26.05.2022 r. (czwartek) godz. 9.00 - egzaminy ósmoklasistów – j. obcy 

 termin   17.06.2022 r. (piątek) 
 

 termin   23.06.2022 r. (czwartek) 


