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Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

 

1.  
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 
1 września 2021 r. 

2.  Pierwsze półrocze trwa 1 września 2021 r.  –  14 stycznia 2022 r. 

3.  Rada Pedagogiczna 
9 września 2021 r.  (czwartek) 

godz.15:00 

4.  Zebrania z rodzicami 22 września 2021 r.  (środa)  godz. 17:00 

5.  
Rada Pedagogiczna analityczno – 

szkoleniowa 

7 października 2021 r.  (czwartek) godz. 

15:00 

6.  Rada szkoleniowa 17 listopada 2021 r.  (środa) godz. 15:00 

7.  Zebrania z rodzicami 17 listopada  2021 r.  (środa) godz. 17:00 

8.  Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r. 

9.  Koniec wystawiania ocen za I półrocze 5 stycznia 2022 r.  (środa) 

10.  Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna) 11  stycznia 2022 r.  (wtorek) godz. 15:00 

11.  Zebrania z rodzicami 12 stycznia 2022 r.   (środa) godz. 17:00 

12.   Ferie zimowe 17 - 30 stycznia  2022 r. 

13.   Rada szkoleniowo – analityczna 10 lutego 2022 r.  (czwartek) godz. 15:00 

14.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzamin zawodowy: sesja 

styczeń – luty 2022 

Podstawa 2012 i 2017 

10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) – 

część praktyczna model D 

11 stycznia 2022 r. (wtorek) – część 

pisemna 

12 stycznia  – 6 lutego 2022 r.  – część 

praktyczna model W, DK 

Podstawa 2019 

Termin główny: 
10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - 

część praktyczna model D 

11 – 15 stycznia 2022 r. - część pisemna 

11 – 23 stycznia 2022 r. - część 

praktyczna model W 

Termin dodatkowy: 

1 lutego 2022 r. (wtorek) - część 

pisemna 

2 lutego 2022 r. (środa) - część 

praktyczna model W 
 

15.  Rekolekcje  

16.  Rada szkoleniowa Drugi dzień rekolekcji 

17.  
Ogłoszenie wyników egzaminu 

zawodowego sesja styczeń - luty 2022 
 31 marca 2022 r. (czwartek) 

18.  Drzwi Otwarte  
9 kwietnia 2022 r. (sobota) 

10.00-12.00 

19.  Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r. 
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20.  Zebrania z rodzicami 
20  kwietnia 2022 r.  (środa)            godz. 

17:00 

21.  
Koniec wystawiania ocen w klasach 

maturalnych 
22  kwietnia 2022 r.  (piątek) 

22.  Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna dla klas 

maturalnych) 
26 kwietnia 2022 r.  (wtorek) godz. 15:00  

23.  Egzaminy klasyfikacyjne dla klas 

maturalnych 
27 kwietnia 2022 r.  (środa) 

24.  

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki 

egzaminów klasyfikacyjnych klas 

maturalnych 

27 kwietnia 2022 r.  (środa) godz. 15:00 

25.  Zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 

uroczyste pożegnanie absolwentów 
29 kwietnia 2022 r. (piątek) godz. 12:00 

26.  
Egzamin maturalny: 

- część pisemna 

- część ustna 

 

4 – 20 maja 2022 r. 

od 18 do 20 maja 2022 r.* 

 

27.  
Koniec wystawiania ocen w klasach trzecich 

technikum 
20 maja 2022 r.  (piątek) 

28.  Rada klasyfikacyjna dla klas III technikum 24 maja 2022 r.  (wtorek) godz. 15:00 

29.  Egzaminy klasyfikacyjne dla klas III technikum 25 maja 2022 r.  (środa) 

30.  

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki 

egzaminów klasyfikacyjnych klas III 

technikum 

25 maja 2022 r.  (środa)godz. 15:00 

31.  
Ostatni dzień  zajęć dydaktycznych 

realizowanych w szkole dla klas III technikum 
27 maja 2022 r.  (piątek) 

32.  Praktyki zawodowe w klasach III technikum od 30 maja  2022 r. 

33.  
Koniec wystawiania ocen dla pozostałych 

klas 
15 czerwca  2022 r.  (środa) 

34.  Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna) 21 czerwca 2022 r.  (wtorek) godz. 15:00 

35.  Egzaminy klasyfikacyjne 22 czerwca 2022 r.  (środa) 

36.  
Rada pedagogiczna (zatwierdzenie 

wyników egzaminów klasyfikacyjnych) 
22 czerwca 2022 r.  (środa) godz. 15:00 

37.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzamin zawodowy: sesja 

czerwiec – lipiec 2022 

Podstawa 2019 

Termin główny: 

1 czerwca 2022 r. (środa) - część 

praktyczna model W 

2 - 7 czerwca 2022 r. – część pisemna 

1 - 19 czerwca 2022 r.  – część 

praktyczna model W 

Termin dodatkowy: 

22 czerwca 2022 r. (środa) - część 

pisemna 

23 czerwca 2022 r. (czwartek) - część 

praktyczna model D 

29 czerwca 2022 r. (środa) - część 

praktyczna model W 

PODSTAWA 2012 i 2017 
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20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – 

część praktyczna model D 

21 czerwca 2022 r. (wtorek) – część 

pisemna 

22 czerwca –  6 lipca  2022 r.  – część 

praktyczna  model W 

38.  

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

24 czerwca 2022 r. (piątek) godz. 9:00 

39.  Rada Pedagogiczna (analityczna) 
27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) godz. 

9:00 

40.  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego  5 lipca 2022 r. (wtorek) 

41.  
Klasy III technikum składają w szkole indeksy 

z zaliczeniem  praktyk zawodowych 
do 17 sierpnia 2022 r.  (środa) 

42.  
Egzamin maturalny w terminie 

poprawkowym 
23 sierpnia 2022 r. (wtorek) 

43.  Egzaminy poprawkowe 24 sierpnia 2022 r. (środa) 

44.  Rada pedagogiczna  30 sierpnia 2022 r.  (wtorek) godz. 10:00 

45.  
Ogłoszenie wyników egzaminu 

zawodowego sesja czerwiec – lipiec 2022 
31  sierpnia 2022 r.  (środa)  

 

* do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej 

części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. 
 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

Lp. Data komentarz 

1.  12 listopada 2021 r. (piątek) piątek po Święcie Niepodległości 

2.  7 stycznia 2022 r. (piątek) piątek po Święcie “Trzech Króli” 

3.  2 maja 2022 r. (poniedziałek) poniedziałek po Święcie Pracy 

4.  4 maja 2022 r. (środa) Egzamin maturalny  - język polski 

5.  5 maja 2022 r. (czwartek) Egzamin maturalny - matematyka 

6.  6 maja 2022 r. (piątek) Egzamin maturalny - język angielski 

7.  17 czerwca 2022 r. (piątek) Do odpracowania 9 kwietnia 2022 r. - Dzień Otwarty 
 

 

 
KONSULTACJE  Z RODZICAMI:  

1) 21 października 2021 r. (czwartek) 17:00  

2) 16 grudnia 2021 r. (czwartek) 17:00 

3) 17 marca 2022 r. (czwartek) 17:00 

4) 19 maja 2022 r. (czwartek) 17:00 


