Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Wrzesień
01.09.2021
(środa)
02.09.2021
(czwartek) 17.00
09.09.2021
(czwartek)
17:00 – 18:00
(klasy 1-3)
17:30 – 18:30
(klasy 4-8)
14.09.2021
(wtorek) 18:00
23.09.2021
(czwartek) 19:00
29.09.2021 (środa)

Rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zebrania wychowawców klas 6-8 dotyczące informacji na temat szczepień dzieci powyżej
12 roku życia.
Zebrania wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas 1-8 .

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrekcją szkoły.
Wybory do Rady Rodziców.
Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrekcją szkoły.
Pasowanie uczniów klas pierwszych.

Październik
13.10.2021 (środa)
14.10.2021(czwartek)
21.10.2021 (czwartek)
17:00 – 18:00
(klasy 1-3)
17:30 – 18:30
(klasy 4-8)
18:30 – 19:30

Dzień Edukacji Narodowej (zdalne przedstawienie/akademia).
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Zebrania wychowawców z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów klas 1-8.

Konsultacje indywidualne nauczycieli uczących w klasach 1-8 z rodzicami/ opiekunami
prawnymi.

Listopad
01.11.2021
(poniedziałek)
11.11.2021 (czwartek)
12.11.2021 (piątek)
30.11.2021 (wtorek)

Wszystkich Świętych – dzień wolny.
Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny.
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości (zdalne przedstawienie/akademia).
Andrzejki (zdalne przedstawienie/akademia).

Grudzień
06.12.2021
(poniedziałek)
14.12.2021
(wtorek)
16.12.2021
(czwartek)
17:00 – 18:00
(klasy 1-3)
17:30 – 18:30
(klasy 4-8)
18:30 – 19:30

Mikołajki (zdalne przedstawienie/akademia).
Przewidywane śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych i przewidywane śródroczne oceny
zachowania.
Zebrania wychowawców z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów klas 1-8.

Konsultacje indywidualne nauczycieli uczących w klasach 1-8 z rodzicami/prawnymi
opiekunami.

Od 16.12.2021
(czwartek)
do 22.12.2021
(środa)
Termin do ustalenia
22.12.2021
(środa)
23.12.2021
(czwartek) –
31.12.2021
(piątek)

Klasowe spotkania wigilijne organizowane na godzinach wychowawczych.

Próbny egzamin ósmoklasisty.
Boże Narodzenie – jasełka (zdalne przedstawienie/akademia).
Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń
06.01.2022 (czwartek)
13.01.2022
(czwartek) 17:00
Do 21.01.2022
(piątek)
27.01.2022
(czwartek)
17:00 – 18:00
(klasy 1-3)
17:30 – 18:30
(klasy 4-8)

Święto Trzech Króli – dzień wolny.
Dzień otwarty szkoły (na terenie szkoły lub zdalnie).
Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych .
Zebrania wychowawców z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów klas 1-8.

Luty
14 – 27. 02.2022

Ferie zimowe.

Marzec
17.03.2022
(czwartek)
18:30:19:30
(klasy 1-8)

Konsultacje indywidualne nauczycieli uczących w klasach 1-8 z rodzicami/ opiekunami
prawnymi.

Kwiecień
09.04.2022
(sobota)
termin do ustalenia

Odpracowanie za dzień 02.05.2022 r. (poniedziałek).

termin do ustalenia

Rekolekcje Wielkopostne.

termin do ustalenia

Rekolekcje Wielkopostne.

14 – 19.04.2022

Rekolekcje Wielkopostne.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Maj
02.05.2022
(poniedziałek)
03.05.2022
(wtorek)
06.05.2022
(piątek)

Dzień wolny odpracowany 09.04.2022 r. (sobota).
Święto Konstytucji 3-go Maja – dzień wolny.
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i przewidywanych
rocznych ocen zachowania.

12.05.2022
(czwartek)
17:00 – 18:00
(klasy 1-3)
17:30 – 18:30
(klasy 4-8)
18:30 – 19:30
24.05.2022
(wtorek) 9.00
25.05.2022
(środa) 9.00
26.05.2022
(czwartek) 9.00
28.05.2022
(sobota)

Zebrania wychowawców z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów klas 1-8.

Konsultacje indywidualne nauczycieli uczących w klasach 1-8 z rodzicami/opiekunami
prawnymi.
Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7.
Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7.
Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7.
Piknik rodzinny.
Odpracowanie za dzień 17.06.2022 (piątek) (na terenie szkoły lub zdalnie).

Czerwiec
09.06.2022
(czwartek) 18.00
10.06.2022 (piątek)

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrekcją szkoły.
Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

16.06.2022
(czwartek)

Boże Ciało – dzień wolny.

17.06.2022
(piątek)
24.06.2022
(piątek)

Dzień wolny.
Dzień odpracowany 28 maja 2022 roku (sobota).
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 (zdalne przedstawienie/akademia).

