
 

Załącznik nr 1 do planu pracy Szkoły Podstawowej w Charzynie 

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 
1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze  trwają od 1 września 2021 r. do 24   
    czerwca 2022 r. 
2. Zajęcia realizowane są w dwóch semestrach, które trwają: 
    I  semestr  - od 1 września 2021 r.  do  28 stycznia 2022 r.  
    II semestr  - od 14 lutego 2022 r. do 24 czerwca 2021 r. 
3. Przerwa świąteczna bożonarodzeniowa: od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r. 
4. Ferie zimowe: od 31.01.2022 r. do  13.02.2022 r. 
5. Przerwa świąteczna wielkanocna: od 14.04.2022 r.  do 19.04.2022 r. 
6. Zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022 r.  
7. Ferie letnie: od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 
8. Inne terminy I semestru: 
 

01.09.2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 

06.09.2021 r.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

08.09.2020 r. 
09.09.2021 r. ( OP)  
 

Zebrania z rodzicami – zapoznanie rodziców z  organizacją pracy szkoły w nowym 
roku szkolnym. Wybór Rad Oddziałowych, wybór Rady Rodziców szkoły 
Informacja o organizacji egzaminu 8.klasistów (dotyczy wychowawcy VIII klasy).  

03.11.2021 r. 
( środa) 

Zebrania klasowe/ grupowe 
Omówienie przeprowadzonej diagnozy  wiedzy, umiejętności, zachowania  
Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce oraz 
możliwościach uzupełnienia braków. Omówienie zachowania uczniów, obecności 
uczniów na zajęciach edukacyjnych, udziału w zajęciach  specjalistycznych 

08.12.2021 r. 
( środa)  

Zebrania klasowe/ grupowe 
Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami na I semestr z zajęć 
dydaktycznych i z zachowania,  przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami 
niedostatecznymi oraz możliwościami uzupełnienia braków. Informacje na temat 
absencji i zachowań uczniów (uwagi, spostrzeżenia). Sprawy klasowe   

21.01.2022 r. Wystawienie ocen semestralnych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                      
i zachowania 

25.01.2021 r. Semestralne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

26.01.2021 r.  Semestralne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w  I 
semestrze roku szkolnego 2021/2022  

27.01.2021 r.  
( środa) 

Zebrania klasowe/ grupowe  

Podsumowanie I semestru 2021/2022 

 
9. Inne terminy II semestru 2021/2022: 
 

30.03.2022 r. 
( środa) 

Zebrania klasowe/ grupowe  

Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce              
i zachowaniu. Analiza postępów uczniów. Sprawy klasowe. 

24-26.05.2022 r. Egzaminy 8.klasistów 

11.05.2022 r.  Zebrania z rodzicami – poinformowanie uczniów i rodziców o wszystkich 
przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych                             
i zachowania za rok szkolny 2021/2022. 

08.06.2022 r. Spotkania indywidualne z rodzicami. Ewaluacje IPET-ów. 

10.06.2022 r. Wystawianie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych        
i zachowania za rok szkolny 2021/2022. 

14.06.2021 r. 
 

Roczne klasyfikacyjne  posiedzenie Rady Pedagogicznej za rok szkolny 
2021/2022. 

15.06.2021 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w  roku szkolnym 
2021/2022  

20.06.2021 r. Spotkania indywidualne z rodzicami.Informacja o ocenach klasyfikacji rocznej z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych        i zachowania (sukcesy i problemy w pracy 
z uczniami . Analiza postępów uczniów 

24.06.2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I-VIII  



 

29/30.06.2022 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w oddziałach przedszkolnych 

 
 
10. Planowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 
2021/2022:  

 15 października 2021 r.( piątek) - dzień po dniu wolnym od zajęć edukacyjnych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej), 

 12 listopada 2021 r. ( piątek) – dzień po Narodowym Święcie Niepodległości, 

 07 stycznia 2021 r. (piątek) – dzień po Święcie Trzech Króli, 

 02 maja 2022 r. (poniedziałek) - dzień przed Świętem Konstytucji 3 maja 

 24 maja 2022 r. ( wtorek) -  egzamin 8. klasistów z j. polskiego 

 25 maja 2022 r. (środa) -  egzamin 8. klasistów z matematyki 

 26 maja 2022 r. ( czwartek) -  egzamin 8. klasistów z obcego 

 17 czerwca 2022 r. (piątek)- dzień po święcie – Bożym Ciele 
 
 
11. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami: pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca, o godz. 15.30 do 16.30 
12. Zebrania klasowe w roku szkolnym 2021/2022 

 
                                                                   08/09.09.2021r.  

03.11.2021 r.  
08.12.2021 r. 
30.03.2022 r. 
11.05.2022 r. 

08.06.2022 r. ( w spr. IPET) 
20.06.2022 r.- spotkania indywidualne 

 

 


