
TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 

1) ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

- rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 r. 

- I semestr – 01.09.2021 – 14.01.2022 r. 

- zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021 – 31.12.2021 r. (faktycznie 

do 2.01.2022) 

- powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią 

lub naganną oceną zachowania na I semestr – do 14.12.2022 r. 

- rada klasyfikacyjna za I semestr – 18.01.2022 r. 

- ferie zimowe – 31.01.2022 – 11.02.2022 r. (faktycznie od 29.01.do 13.02.2022 r.) 

- II semestr – 17.01.2022 – 24.06.2022 r. 

- rekolekcje – wg ustalonego planu i terminu 

- wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – TERMIN GŁÓWNY 

język polski – 24.05.2022 r. (wtorek) - godz. 9:00 

matematyka – 25.05.2022 r. (środa) - godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 26.05.2022 r. (czwartek) - godz. 9:00 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – TERMIN DODATKOWY 

język polski – 13.06.2022 r. (poniedziałek) - godz. 9:00 

matematyka – 14.06.2022 r. (wtorek) - godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 15.06.2022 r. (środa) - godz. 9:00 

 

- powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną 

i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania raz propozycji oceny rocznej – 

do 16.05.2022 r. 

- rada klasyfikacyjna roczna – 17.06.2022 r. (piątek) 

- zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022 r. 



 

2) POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

- 26.08.2021 r.  - organizacja roku szkolnego 2021/2022, zapoznanie 

z procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID. 

- 14.09.2021 - Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru pedagogicznego, 

planów pracy szkoły i BHP. Podsumowanie egzaminów ósmoklasisty. 

- listopad 2021 - Rada szkoleniowa. 

- 18.01.2022 - Rada klasyfikacyjna śródroczna. Podsumowanie wyników 

nauczania i pracy szkoły w I półroczu.  

-  marzec 2022 - Rada pedagogiczna szkoleniowa. 

- 19.05.2022 - Rada pedagogiczna szkoleniowa – procedury egzaminacyjne. 

- 17.06.2022 -  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 

- 28.06.2022 - Rada podsumowująca wyniki nauczania i pracy szkoły 

w II półroczu. 

 
Uwaga: Rady pedagogiczne mogą odbywać się w dodatkowych terminach 

w zależności od potrzeb. 
 

 



3) SPOTKANIA Z RODZICAMI 

- 16.09.2021 r.  – zebranie (informacje wstępne, wybór klasowych  rad rodziców, 

w kl. VIII deklaracje przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu z j. obcego 

nowożytnego, do 1 października rodzice muszą złożyć deklarację wyboru języka 

obcego na egzaminie ósmoklasisty, deklaracje z etyki), zaopiniowanie 

dodatkowych dni wolnych. Zebranie dyrektora z radą rodziców, 

sprawozdawczość, absolutorium i  wybór prezydium. 

- 4.11.2021 r. – zebranie 

- 16.12.2021 r. – zebranie (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, 

nieodpowiednią lub naganną za I półrocze) 

- 25 i 27.01.2022 r. -  dzień otwarty (podsumowanie I oraz organizacja II półrocza) 

- 1 i 3.03.2022 r. – zebranie 

- 7.04.2022 r.  – zebranie kl. VIII, m.in. informacja o procedurach 

egzaminacyjnych, organizacja pracy w czasie egzaminu ósmoklasisty, 

- 5 i 7.04.2022 r. – dzień otwarty dla kl. I, II, III, IV, V, VII, 

- 17.05.2022 r. – zebranie - informacja o zagrożeniach roczną oceną 

niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną oraz propozycje ocen rocznych 

 

 



4) UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, KONKURSY 

UROCZYSTOŚĆ,  
IMPREZA, KONKURS 

TERMIN 

REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Inauguracja roku szkolnego 
2021/2022 

01.09.2021 wychowawcy klas  
 

Pasowanie na ucznia kl. I 01.09.2021 dyrektor szkoły, wychowawcy 

„Sprzątamy swój kawałek 
Polski”/akcja Sprzątanie 
świata 

17.09.2021 R.Skurzyńska, wychowawcy 

Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2021 dyrektor szkoły, opiekun SU 

Wybory do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego 

październik 2021 opiekun SU 

Prezentacja multimedialna 
przygotowana z okazji 
Święta Niepodległości przez 
nauczycieli historii,   

8-10.11.2021, prezentacja 
na lekcjach historii oraz 
wychowawczynie kl. 1-3 

nauczyciele historii 

Dzień Patrona. Wystawa 
modeli statków i okrętów. 
Konkursy; plastyczny, 
literacki, fotograficzny. 

listopad 2021 wicedyrektor szkoły, 
B.Cienkowska, E.Czyżewska, 
A.Baczyńska, M.Pawlak, 
M.Jagiełło, T.Frątczak, 
J.Leszek. wychowawcy klas, 

Rajdy PTTK wg harmonogramu PTTK R.Siegieda 

Zawody sportowe wg harmonogramu J.Piekut-Borowska 

Szkolne eliminacje do 
konkursów przedmiotowych 

wg terminarza KO 
(październik 2021) 

nauczyciele przedmiotowi 

Zabawy andrzejkowe klas IV-
VIII 

listopad 2021 (w zależności 
od sytuacji pandemicznej) 

opiekunowie  SU, 
wychowawcy 

Jasełka grudzień 2021 K. Kozak, M. Stefańska 

Świąteczne spotkanie  
z kolędami dla nauczycieli  
i rodziców 

grudzień 2021 B. Cienkowska 

WOŚP 30 stycznia 2022 A.Baczyńska, M.Pawlak, 
A.Szymczak, J.Rębacz-
Stemporowska, W.Lenarcik, 
J.Leszek, K.Roszkowska, 
M.Jagiełło, E.Waszkiewicz, 
E.Czyżewska, T.Frątczak 

Zabawy karnawałowe styczeń/luty 2022 opiekunowie SU, wychowawcy 

Dzień Babci, Dzień Dziadka styczeń/luty 2022 wychowawcy klas I-III 

Dzień św. Patryka marzec 2022 zespół nauczycieli anglistów 

Dzień Kobiet 8.03.2022 dyrektor szkoły 

Święto liczby π  
Konkursy matematyczne dla 
uczniów kl. IV-VIII 

14 marca 2022 zespół nauczycieli matematyki 

Szkolny Dzień Wiosny 21.03.2022 wszyscy nauczyciele 

Festiwal SZUM listopad 2021 lub marzec 
2022 

B.Cienkowska, M.Pawlak, 
A.Szymczak, J.Rębacz-
Stemporowska, 
E.Waszkiewicz, foto: J.Leszek 



Uroczystości z okazji Święta 
Konstytucji 3-Maja 

29.04.2022 klasy III,  B. Cienkowska dla klas 
I-IV i klasy VII dla klas V-VIII 

Konkursy tematyczne (np. 
Świetlik, Kangur, Omnibus, 
recytatorskie, inne) 

Kwiecień/maj 2022 nauczyciele przedmiotów 

Dzień Matki maj 2022 wychowawcy klas I-III 

Bal Absolwenta czerwiec 2022 wychowawcy klas VIII 

Szkolny Dzień Dziecka 
 

01.06.2022 
 

opiekunowie SU, wszyscy 
nauczyciele 

Dzień Sprzątania Półek 
i Szafek 

23.06.2022 wszyscy nauczyciele 

Pożegnanie absolwentów 
kl. VIII 

24.06. 2022 
 

wychowawcy klas VIII 

 

 

5) INNE 

- wnioski o awans zawodowy – do 1.09.2021 

- projekty planów rozwoju zawodowego – do 15.09.2021 

- początek roku szkolnego (pierwsze lekcje z uczniami i pierwsze zebranie z rodzicami): 

poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy klas 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

   

 

 



 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

 

14 października 2021 (czwartek) - dyżury nauczycieli 

(jest to Dzień Edukacji Narodowej – ustawowe święto pracowników oświaty) 

 

15 października 2021 (piątek) – dyżury nauczycieli 

2 listopada 2021 r. – (wtorek) – dyżury nauczycieli  

12 listopada 2021 r. – (piątek) – dyżury nauczycieli  

29 kwietnia 2022 r. (piątek) – dyżury nauczycieli 

2 maja 2022 r. – (poniedziałek) – dyżury nauczycieli 

 

24 maja 2022 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty – j. polski 

25 maja 2022 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty – matematyka 

26 maja 2022 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny 

(we wszystkie dni egzaminu – dyżury nauczycieli) 

 


