
KALENDARIUM 
II SEMESTRU ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
 

DATA WYDARZENIE 

17.01.2022 r. Początek II semestru 
18.01.2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

25.01.-26.01.2022 r. Zebrania rodziców 

8.02.2022 r. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 
14.02 – 27.02.2022 r. Ferie zimowe 

25.03.2022 r. Powiadomienie uczniów klas trzecich po gimnazjum i 
ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych z 
zajęć edukacyjnych i zachowania 

21-23.03.2022 r. Rekolekcje Wielkopostne 

14-19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
 Dzień Otwarty Szkoły 

19.04.2022 r. 
 

Powiadomienie uczniów klas trzecich po gimnazjum i 
ich rodziców o ustalonych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

21.04.2022 r. Ostateczny termin składania przez uczniów klas 
trzecich po gimnazjum podań o uzyskaniu wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i zachowania 

22.04.2022 r. Podjęcie przez dyrektora decyzji w sprawie złożonych 
podań 

25.04.2022 r. Termin ewentualnych sprawdzianów trzecioklasistów 
po gimnazjum i posiedzeń komisji 

26.04.2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

26.04.2022 r. do 
godziny 9.00 

Termin składania wniosków przez uczniów klas 
trzecich po gimnazjum o egzaminy klasyfikacyjne 

27.04.2022 r. Termin ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych 
29.04.2022 r. Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach trzecich po 

gimnazjum 
29.04.2022 r. Wręczenie świadectw ukończeni liceum 

04.05.2022 r. Początek egzaminów maturalnych 
04.05.2022 r. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie do dwóch dni roboczych od 
dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych 

Termin złożenia przez uczniów klas trzecich po 
gimnazjum i ich rodziców zastrzeżeń dotyczących 
niezgodnego z przepisami trybu wystawiania rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 
zachowania 



09.05.2022 r. 
Sprawdzian musi odbyć się najpóźniej 
w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżenia 

Termin ewentualnego przeprowadzenia sprawdzianu 
lub obrad komisji 

20.05.2022 r.  Powiadomienie uczniów oraz ich rodziców o 
przewidywanych ocenach końcowych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania 

14.06.2022 r. Powiadomienie uczniów oraz ich rodziców o 
ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania 

16.06.2022 r. Ostateczny termin składania przez uczniów lub 
rodziców podań o uzyskaniu wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i zachowania 

17.06.2022 r. Podjęcie prze dyrektora decyzji w sprawie złożonych 
podań 

20.06.2022 r. Termin ewentualnych sprawdzianów i posiedzeń 
komisji 

21.06.2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

21.06.2022 r. do 
godziny 9.00 

Termin składania wniosków przez uczniów o egzaminy 
klasyfikacyjne 

22.06.2022 r. Termin ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych 
24.06.2022 r. Zakończenie zajęć edukacyjnych 

24.06.2022 r. Poinformowanie uczniów o terminach egzaminów 
poprawkowych 

27.06.2022 r. lub 
29.08.2022 r. 

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 

28.06.2022 r. Termin zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku 
niezgodnego z przepisami trybu ustalenia rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 
zachowania 

30.06.2022 r. Termin ewentualnego przeprowadzenie sprawdzianu 
lub obrad komisji 

23.08.2022 r. Poprawkowy egzamin maturalny 
30.08.2022 r. Zebrania zespołów przedmiotowych 

31.08.2022 r. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 
 


