
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Laskowej 

 

ODBYCIE ZAPLANOWANYCH IMPREZ JEST UZALEŻNIONE OD SYTUACJI 

EPIDEMICZNEJ   

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

1 września 2021 r. 

Andrzejki 25 listopada 2021 r. 

Wigilie klasowe 22 grudnia 2021 r. 

Apel świąteczny 22 grudnia 2021 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r. 

Zabawa karnawałowa 13 stycznia 2022 r. 

Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r. 

Apel wielkanocny 13 kwietnia 2022 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r. 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej 

 

 

 

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu 

ósmoklasisty  

Termin przekazania szkołom wyników  

i zaświadczeń 

Termin wydania zaświadczeń zdającym 

a) język polski –  24 maja 2022 r.  

godz. 9:00 

b) matematyka – 25 maja 2022 r. 

godz. 9:00 

c) język obcy – 26 maja 2022 r.  

godz. 9:00 

 

1 lipca 2022 r. 

 

do 7 lipca 2022 r. 

 

8 lipca 2022 r. 

Festyn Rodzinny 12 czerwca 2022 r. 

Informacja do uczniów i rodziców w dzienniku 

elektronicznym o przewidywanych 

niedostatecznych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

31 maja 2022 r.  

 

Dzień Dziecka – Parafiada 1 czerwca 2022 r. 

Informacja do uczniów i rodziców w dzienniku 

elektronicznym o przewidywanych pozytywnych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i pozostałych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych zachowania 

7 czerwca 2022 r. 

Egzaminy klasyfikacyjne 20-21 czerwca 2022 r. 

Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej 22 czerwca 2022 r. 

Informacja dyrektora szkoły do Rodziców  

o terminie egzaminu poprawkowego 

do 24 czerwca 2022 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych   

24 czerwca 2022 r.  

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

Egzaminy poprawkowe 28-29 sierpnia 2022 r. 

 

REKOLEKCJE 

14-16 marca 2021 r. 

 



 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

12 listopada 2021 r. 

7 stycznia 2022 r. 

2 maja 2022 r. 

24, 25, 26 maja 2022 r. (egzaminy) 

17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele) 

23 czerwca 2022 r. 

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

dyrektor do dnia 30 września informuje nauczycieli, rodziców i uczniów o ustalonych dniach 

wolnych.  

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

▪ 13 września 2021 r. – przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, 

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (WDN) 

▪ październik/listopad 2021 r. – Opinia RP w sprawie projektu planu finansowego 

▪ 10 stycznia 2022 r. – Klasyfikacja uczniów, podsumowanie pracy w I okresie 

▪ kwiecień 2022 r. – Opinia RP w sprawie Arkusza organizacji pracy szkoły 

▪ 14 czerwca 2022 r. – Klasyfikacja i promowanie uczniów 

▪ 28 czerwca 2022 r. – Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022 

▪ 25 sierpnia 2022 r. – organizacja nowego roku szkolnego  

Terminy mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od dyrektora. 

W informacji nie uwzględniono zebrań wynikających z bieżących potrzeb, planu WDN, 

szkoleń, warsztatów. 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 

▪ 6 września 2021 r. 

▪ 23 listopada 2021 r.  

▪ 11 stycznia 2022 r. 

▪ 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

 


