
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
 

podstawa prawna: 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);  

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.); 

- art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512). 

I 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 

3. Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - 

    wychowawczych 

24 czerwca 2022 

6. Ferie letnie 25 czerwca – 31 

sierpnia 2022 
 

II Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone 

przez dyrektora szkoły: 

 

02.05.2022 

 

13.06.2022 

 

14.06.2022 

 

15.06.2022 

 

17.06.2022 

 

III Egzamin ósmoklasisty: 

 

24.05.2022 – język polski (godz. 9:00) 

 

25.05.2022 – matematyka (godz. 9:00) 

 

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

 

Dni przeznaczone na egzamin ósmoklasisty są wolne od zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych dla klas I – VII 



 

IV Święto Szkoły: 29.04.2022 

 

V Klasyfikacja śródroczna: 13.01.2022  

 

1. Do 13 grudnia 2021 roku nauczyciele wpisują przewidywane 

śródroczne oceny niedostateczne w dzienniku elektronicznym. 

Wpisanie ocen jest równoznaczne z poinformowaniem 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych 

ocenach niedostatecznych.  

Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się  z proponowanymi ocenami 

przez dziennik elektroniczny. 

 

2. Do 13 grudnia 2021 roku wychowawcy klas wpisują, w dzienniku 

elektronicznym, przewidywane nieodpowiednie i naganne oceny 

śródroczne z zachowania.  

Wpisanie ocen jest równoznaczne z poinformowaniem 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych 

nieodpowiednich i nagannych śródrocznych ocenach 

z zachowania. 

Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się  z proponowanymi ocenami 

przez dziennik elektroniczny. 

 

3. Do 22 grudnia 2021 roku nauczyciele/wychowawcy wpisują 

w dzienniku elektronicznym przewidywane oceny śródroczne 

uczniów z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

Wpisanie ocen jest równoznaczne z poinformowaniem 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych 

ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się  z proponowanymi ocenami 

przez dziennik elektroniczny. 

 

4. Do 11 stycznia 2022 roku nauczyciele/wychowawcy wpisują 

w dzienniku elektronicznym ostateczne oceny śródroczne uczniów 

z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

 

 VI  Klasyfikacja roczna: 20.06.2022 

 

1. Do 20 maja 2022 roku nauczyciele wpisują przewidywane roczne 

oceny niedostateczne w dzienniku elektronicznym. Wpisanie ocen 

jest równoznaczne z poinformowaniem rodziców/prawnych 

opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych.  

Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się  z proponowanymi ocenami 

przez dziennik elektroniczny. 

 

2. Do 20 maja 2022 roku wychowawcy klas wpisują, w dzienniku 

elektronicznym, przewidywane nieodpowiednie i naganne oceny 

roczne z zachowania.  



Wpisanie ocen jest równoznaczne z poinformowaniem 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych 

nieodpowiednich i nagannych rocznych ocenach z zachowania. 

Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się  z proponowanymi ocenami 

przez dziennik elektroniczny. 

 

3. Do 6 czerwca 2022 roku nauczyciele/wychowawcy wpisują 

w dzienniku elektronicznym przewidywane oceny roczne uczniów 

z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

Wpisanie ocen jest równoznaczne z poinformowaniem 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych 

ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

Rodzic/prawny opiekun zapoznaje się  z proponowanymi ocenami 

przez dziennik elektroniczny. 

 

4. Do 17 czerwca 2022 roku nauczyciele/wychowawcy wpisują 

w dzienniku elektronicznym ostateczne oceny roczne uczniów 

z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 

 

VII Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej: 24.06.2022 

 

VIII Terminy spotkań (wywiadówek) z rodzicami w roku szkolnym 

 2021/2022 

 

 

I półrocze 

klasy 1 – 3 klasy 4 – 8 
22.09.2021 

- klasy 1 – 3 zebranie 

zdalne 

 

- klasa specjalna 

i autystyczna (zebrania 

indywidualne) 

23.09.2021 

- klasy 5 – 8  

– zebranie zdalne 

 

- klasy 4 – zebrania 

stacjonarne 

 

- klasy specjalne – 

zebrania indywidualne 

styczeń 2022 
(zebranie zdalne – dokładny 

termin ustala wychowawca) 

styczeń 2022 
(zebranie zdalne – dokładny 

termin ustala wychowawca) 

 

II półrocze 
16.03.2022 

(zebrania zdalne lub stacjonarne 

w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej 

17.03.2022 
(zebrania zdalne lub stacjonarne 

w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej 

18.05.2022 
(zebrania zdalne lub stacjonarne 

w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej 

19.05.2022 
(zebrania zdalne lub stacjonarne 

w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych (zerówek) ustalą terminy spotkań 

z  rodzicami we własnym zakresie. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

mgr Bogdan Sebzda 


