Rok szkolny 2021/2022
Kalendarz wydarzeń i plan pracy szkoły
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Termin
01 września 2021
03 września 2021
14 października 2021
ostatni tydzień września/
pierwszy tydzień
października 2021
Październik 2021
01 listopada 2021
11 listopada 2021
23-31 grudnia 2021
06 stycznia 2022
Styczeń 2022
14-27 lutego 2022
14-19 kwietnia 2022
29 kwietnia 2022

Dzień tygodnia
środa
piątek
czwartek

03 maja 2022
04-06 maja 2022
24,25,26 maja 2022

wtorek
środa-piątek
Wtorek, środa,
czwartek

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja
Matury
Egzaminy klas 8

16 czerwca 2022
Czerwiec 2022
24 czerwca 2022

czwartek

Boże Ciało
Bal klas 8
Zakończenie roku szkolnego SP, LO

poniedziałek
czwartek
czwartek

piątek

piątek

Rodzaj święta
Rozpoczęcie roku szkolnego
Integracja klas 1 LO
Dzień Edukacji Narodowej
Diagnoza – stan wiedzy uczniów- nie na
ocenę
Pasowanie na ucznia klasy 1 SP
Wszystkich Świętych
Święto Odzyskania Niepodległości
Boże Narodzenie
Trzech Króli
Studniówka
Ferie zimowe
Wielkanoc
Zakończenie roku szkolnego klasy 3 LO
(maturalne)

Szczegółowy kalendarz wydarzeń i imprez szkolnych zawarty w planach pracy zespołów przedmiotowych.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych- zajęcia opiekuńcze w klasach 0-3 SP
Termin
14 października 2021
12 listopada 2021
07 stycznia 2022
02 maja 2022
17 czerwca 2022
Egzamin klas 824-26 maja 2022

Dzień tygodnia
czwartek
piątek
piątek
poniedziałek
piątek

Rodzaj święta
Dzień Edukacji Narodowej
Po 11 listopada
Po Święcie Trzech Króli
Weekend 1-3 maja
Po Bożym Ciele
Tylko SP 1-8 (opieka świetlica)

Matura 04-06 maja 2022
23 grudnia 2021
24 grudnia 2021
27 grudnia 2021
28 grudnia 2021
29 grudnia 2021
30 grudnia 2021
31 grudnia 2021
14 kwietnia 2022
15 kwietnia 2022
19 kwietnia 2022

Tylko LO
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
czwartek
piątek
wtorek

W dni wolne od zajęć dydaktycznych- zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 0-3 SP

Zebrania i konsultacje klasy SP 4-8, LO 1,2,3(po SP)
Termin

Dzień tygodnia

Rodzaj

02 września 2021

czwartek

09 września 2021
25 listopada 2021
04 stycznia 2022
03 lutego 2022
28 kwietnia 2022
19 maja 2022

czwartek
czwartek
czwartek
czwartek
czwartek
czwartek

Zebrania on-line (informacja
o szczepieniu)
dla klas 1 A,B LOstacjonarnie
Zebranie – stacjonarnie
Zebranie - online
konsultacje - online
zebranie - stacjonarnie
konsultacje - online
zebranie - online

Zebrania i konsultacje klasy 3 LO (maturalne)
Termin
2 września 2021

Dzień tygodnia
czwartek

9 września 2021

czwartek

28 października 2021

czwartek

02 grudnia 2021
13 stycznia 2022
24 marca 2022

czwartek
czwartek
czwartek

Rodzaj
Zebranie on-line
(szczepienia)
Zebranie – stacjonarnie
(komitet studniówkowy)
Zebranie (matura próbna,
studniówka)
konsultacje - online
zebranie - stacjonarnie
konsultacje - online

Zebrania klasy 0-3 SP
Termin
7 września 2021
23 listopada 2021
8 lutego 2022

Dzień tygodnia
wtorek
wtorek
wtorek

26 kwietnia 2022
Dodatkowy termin
konsultacji indywidualnychustala nauczyciel

wtorek

Rodzaj
Zebranie - stacjonarnie
Zebranie - online
Zebranie – online lub
stacjonarnie
Zebranie - online
konsultacje

Terminy wystawiania ocen proponowanych/okresowych/końcowych
Klasy SP 0-3, 4-8, LO 1,2,3 (po SP)
Termin
21 grudnia 2021

Dzień tygodnia
wtorek

26 stycznia 2022

środa

15 kwietnia 2022

piątek

13 maja 2022

piątek

06 czerwca 2022

poniedziałek

03 czerwca 2022

piątek

13 czerwca 2022

poniedziałek

Rodzaj
Oceny proponowane- I
semestr
Oceny semestralne
Diagnoza gotowości szkolnej
dla oddziałów
przedszkolnych
Oceny proponowanekońcowe/ roczne
Ocena opisowa klasy 1-3 w
dzienniku elektronicznym
Zebrać - podziękowania dla
uczniów i rodziców/dyplomy
dla uczniów za udział w
konkursach
Oceny końcowe/roczne

Terminy wystawiania ocen LO klasy 3 (maturalne)
Termin
01 grudnia 2021

Dzień tygodnia
środa

03 stycznia 2022
22 marca 2022

poniedziałek
wtorek

20 kwietnia 2022

środa

Rodzaj
Oceny proponowaneI semestr
Oceny semestralne
Oceny proponowanekońcowe
Oceny końcowe

Rady pedagogiczne
Termin
26 sierpnia 2021

Dzień tygodnia
czwartek

14 września 2021
Październik 2021
04 stycznia 2022

wtorek

27 stycznia 2022

Czwartek

wtorek

Kwiecień 2022
21 kwietnia 2022

czwartek

14 czerwca 2022

wtorek

27 czerwca 2022
W miarę potrzeb

poniedziałek

Rodzaj
Rada podsumowująca i
rozpoczynająca nowy rok
szkolny- stacjonarnie
Rada opiniująca
Rada szkoleniowa
Rada klasyfikacyjna klasy 3
LO (maturalne)
Rada klasyfikacyjna SP 1-8, LO
1,2,3 (po SP)
Rada szkoleniowa- egzaminy
klas 8/matury
Rada klasyfikacyjna końcowaklasy 3 LO (maturalne)
Rada klasyfikacyjna SP 1-8, LO
1,2,3 (po SP)
Rada podsumowująca
W miarę potrzeb

Ważne terminy dla Maturzystów
Termin
Do 30 września 2021

do 7 lutego 2022

do 15 lutego 2022

do 20 kwietnia 2022

4 – 23 maja 2022

nie później
niż w dniu, w którym
odbywa się egzamin z danego
przedmiotu
1 – 15 czerwca 2022

do 5 lipca 2022

Temat
Złożenie do dyrektora szkoły
deklaracji wstępnej oraz
dokumentacji uprawniającej
do dostosowania
warunków lub formy egzaminu
maturalnego
Nanoszenie zmian w
deklaracjach – deklaracja
ostateczna do 7 lutego 2022 r.
Uzupełnienie dokumentacji
uprawniającej do
dostosowania warunków
egzaminu maturalnego
Sprawdzenie i potwierdzenie
poprawności danych
w deklaracji. Przekazanie
zweryfikowanych potwierdzeń
do szkoły.
Złożenie oświadczenia o
korzystaniu albo
niekorzystaniu z przyznanych
dostosowań warunków lub
formy egzaminu maturalnego
Złożenie do dyrektora szkoły
wniosku o zmianę
wyboru przedmiotu lub
poziomu egzaminu
w przypadku uzyskania tytułu
laureata lub finalisty
z innego przedmiotu niż
wskazany w deklaracji
Egzamin maturalny w części
pisemnej w terminie
głównym
Złożenie wniosku o
przystąpienie do egzaminu
maturalnego w terminie
dodatkowym
Egzamin maturalny w części
pisemnej w terminie
dodatkowym
Odebranie w szkole
indywidualnego hasła do
systemu
informatycznego, w którym
można sprawdzić swoje
wyniki

Dokumentacja
Deklaracja – załącznik 1a
Dokumentacja
uprawniająca
do dostosowania
warunków lub formy
egzaminu maturalnego

Informacja o dostosowaniach
warunków lub formy
egzaminu maturalnego –
załącznik 4b
Wniosek zdającego
o wprowadzenie zmian
w deklaracji w związku
z uzyskaniem tytułu
finalisty/laureata
olimpiady –
załącznik 5a

Wniosek o przystąpienie
do egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowym
– załącznik 6

5 lipca 2022

do 12 lipca 2022

do 9 sierpnia 2022

23 sierpnia 2022

9 września 2022

Odebranie w szkole świadectw
dojrzałości, informacji
o wynikach egzaminu
Złożenie do dyrektora szkoły
pisemnego oświadczenia
o przystąpieniu do egzaminu
poprawkowego

Oświadczenie o
zamiarze przystąpienia
do egzaminu
maturalnego z danego
przedmiotu w terminie
poprawkowym –
załącznik 7

Ogłoszenie informacji na
stronie internetowej OKE
w Krakowie o miejscu
przeprowadzenia egzaminu
maturalnego w terminie
poprawkowym
Egzamin maturalny w części
pisemnej w terminie
poprawkowym
Odebranie w szkole świadectw
dojrzałości, informacji
o wynikach egzaminu po sesji
poprawkowej

Ważne terminy dla uczniów klas 8 SP
Termin
30 września 2021
24-26 maja 2022
13-15 czerwca 2022
01 lipca 2022
08 lipca 2022

Temat
Deklaracje wyboru języka obcego nowożytnego
na egzaminie Ósmoklasisty
Egzamin Ósmoklasisty w terminie głównym
Egzamin Ósmoklasisty w terminie dodatkowym
Wyniki egzaminu Ósmoklasisty
Odbiór wyniku egzaminu Ósmoklasisty

