
 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1. OKRES -  01.09.2021 r. - 17.01.2022 r. 

 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

1 września 2021 r. 
klasy I i OH: godz. 9.00 (zbiórka przed szkołą a następnie 
spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych) 
klasy II i IH: godz. 10.00 (spotkania z wychowawcami w 
salach lekcyjnych) 
klasy III: godz. 11.00 - spotkania z wychowawcami w 
salach lekcyjnych) 

 

Spotkania zespołów przedmiotowych 
(opracowanie planów pracy zespołów,  
w tym harmonogramu spotkań, 
dodatkowych zajęć, planowanych 
wydarzeń, konkursów, imprez, promocji 
szkoły przez zespół oraz szczegółowej 
analizy matur z planami naprawczymi) 

do 8 września 2021 r. 

do 1 września 2021 r. przekazanie przez liderów 

zespołów przedmiotowych  informacji o terminie 

spotkań 

do 9 września 2021 r. przekazanie przez liderów 

zespołów samokształceniowych sprawozdań po 

spotkaniach 

 
Sprawdziany diagnostyczne (język polski, 
matematyka) oraz sprawdziany 
poziomujące 

 

 

do 10 września 2021 r. (języki obce) 

do 17 września 2021 r. (język polski, matematyka), 

 

 

 Zebranie Rady Pedagogicznej 13 września 2021 r. 

 Zebrania z rodzicami 13 września 2021 r. 

 Zebranie Rady Rodziców 13 września 2021 r. godzina 18.30 

 Zebranie nauczycieli uczących w LO 20 września 2021 r. 

 
Termin składania wstępnych deklaracji 
maturalnych  

do 30 września 2021 r. 

 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

15 października 2021 r.  

 Konsultacje dla rodziców 25 października 2021 r. 

 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

12 listopada 2021 r. 

 Konsultacje dla rodziców 13 grudnia 2021 

 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. 

 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

7 stycznia 2022 r. 

 Wystawienie ocen śródrocznych 13 stycznia 2022 r.  

 Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacja) 17 stycznia 2022 r. 

 



2. OKRES - 18.01.2022 r. - 24. 06. 2022 r. 

 Plenarne zebranie rady pedagogicznej  24 stycznia 2022 r. 

 
Zebrania z rodzicami (podsumowanie 
pracy w I okresie) 

24 stycznia 2022 r. 

 
Ostateczny termin składania deklaracji 
maturalnych 

7 lutego 2022 r. 

 Ferie zimowe  14 lutego 2022 r. - 27 lutego 2022 r. 

 
Wystawienie ocen przewidywanych w 
klasach III LO 

18 marca 2022 r. 

 Konsultacje dla rodziców 21 marca 2022 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r. 

 Wystawienie ocen w klasach III LO 22 kwietnia 2022 r.  

 
Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacja 
uczniów kl. III LO) 

25 kwietnia 2022 r. 

 Zakończenie zajęć w klasach III LO 29 kwietnia 2022 r. 

 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

2 maja 2022 r. 

 
Egzaminy maturalne, dni wolne od zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych 

4 maja 2021 r. – 6 maja 2021 r. 

 

Wystawienie przewidywanych ocen 
rocznych 
Przekazanie przez wychowawców 

informacji o: zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem, przewidywanej 

klasyfikacyjnej rocznej ocenie 

niedostatecznej lub nagannej ocenie 

zachowania 

13 maja 2022 r.  

 Konsultacje dla rodziców 16 maja 2022 r. 

 
Zebrania z rodzicami podsumowujące 

pracę w roku szkolnym 2021/22 
13 czerwca 2022 r. 

 Wystawienie ocen rocznych 15 czerwca 2022 r. 

 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

17 czerwca 2022 r. 
 

 Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacja) 20 czerwca 2022 r. 

 
Dni wolne od zajęć wychowawczo – 
opiekuńczych 

22 –23 czerwca 2022 r. 

 Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r. 

 Plenarne zebranie rady pedagogicznej 27 czerwca 2022 r. 

 Ferie letnie 25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r. 

 


