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Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego 

Lp. Wydarzenie Termin/godzina Odpowiedzialni 

1. Organizacja roku szkolnego  

 I półrocze dla klas maturalnych 01.09.2021 – 15.12.2021 

II półrocze dla klas maturalnych 16.12.2021 – 29.04.2022 

I półrocze  dla klas pozostałych 01.09.2021 – 19.01.2022 

II półrocze dla klas pozostałych 20.01.2022 – 24.06.2022 

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2021 r. 

Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 

Rekolekcje wielkopostne  według odrębnego harmonogramu 

Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 29.04.2022 

Zakończenie roku szkolnego pozostałych klas  24.06.2022 

Ferie letnie  25.06.2022 – 31.08.2022 

2. Zebrania z rodzicami  

 Zebranie organizacyjne z rodzicami klas pierwszych 01.09.2021 17.30   

Według odrębnego 

harmonogramu 

wychowawcy klas 

pierwszych 

Zebranie organizacyjne z rodzicami klas starszych  

8.09.2021 

17.30 

według odrębnego 

harmonogramu  

wychowawcy klas 

Zebranie „studniówkowe” rodziców klas III. 

Technikum i  II. LO 
 18.00 aula 

wychowawcy klas  

III T. i II LO 

Zebranie informacyjne – wstępna diagnoza osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, pedagogizacja rodziców.  

 

21.10.2021 

17.11.2021 

17.30 

Doskonalenie 

umiejętności 

Wychowawcy 

zdalne szkolenie 

Nowe Horyzonty  
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wychowawczych 

rodziców 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych - informacja o 

proponowanych śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz informacyjne o postępach 

uczniów klas pozostałych 

01.12.2021 17.30 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych informacja o 

ocenach śródrocznych klasyfikacyjnych 
15.12.2021 17.30 

Zebranie z rodzicami klas programowo niższych 

informacja o proponowanych śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych  

12.01.2022 17.30 

Zebranie z rodzicami klas programowo niższych 

informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 
26.01.2022 17.30 

Zebranie informacyjne o osiągnięciach uczniów 9.03.2022 17.30 

Zebranie z rodzicami klas maturalnych informacja 

o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

 

13.04.2022 

 

17.30 

 Zebranie z rodzicami klas programowo niższych 

informacja o osiągnięciach uczniów, pedagogizacja 

rodziców 

27.04.2022 17.30 

 Zebranie informacyjne o osiągnięciach uczniów 18.05.2022 17:30 

 Zebranie - informacja  o proponowanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych  
01.06.2022 17.30 

 Zebranie - informacja  o rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych 
21.06.2022 17.30 

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 4, 5, 6,  maja 2022 - egzaminy maturalne 

 17.06.2022 – piątek po święcie Bożego Ciała 

  

 


