
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022                                                                       

DLA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 
1 września 2021 r. 

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

3. Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

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

5. Dni wolne od zajęć   14 października 2021 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy technikum i szkoły branżowej (za wyjątkiem klas w 

Szkole Branżowej odbywających zajęcia praktyczne w 

wybranych restauracjach poza szkołą) 

1 listopada 2021 r. 

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

11 listopada 2021 r.  

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

12 listopada 2021 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

(za wyjątkiem klas w Szkole Branżowej odbywających zajęcia 

praktyczne w wybranych restauracjach poza szkołą) 

6 stycznia 2022 r.  

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

7 stycznia 2022 r. (godz. Dyr.)  

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

(za wyjątkiem klas w Szkole Branżowej odbywających zajęcia 

praktyczne w wybranych restauracjach poza szkołą) 

2 maja 2022 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy technikum i szkoły branżowej (za wyjątkiem klas w 

Technikum odbywających praktyki zawodowe w hotelach i 

restauracjach) 

3 maja 2022 r.  

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

4 maja 2022 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy technikum i szkoły branżowej (za wyjątkiem klas w 

Technikum odbywających praktyki zawodowe w hotelach i 

restauracjach) 

5 maja 2022 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy wyłącznie technikum (za wyjątkiem klas w Technikum 

odbywających praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach)  

 

(Szkoła Branżowa odbywa tego dnia zajęcia zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji)  

6 maja 2022 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy wyłącznie technikum (za wyjątkiem klas w Technikum 

odbywających praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach) 

 

(Szkoła Branżowa odbywa tego dnia zajęcia zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji) 

16 czerwca 2022 r.  

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

17 czerwca 2022 r. (godz. Dyr.) 

Dotyczy technikum i szkoły branżowej 

6. Ważne daty:  

Dni Otwarte Szkoły 

 

11.03.2022 r. 

7. Egzamin maturalny: 

- część pisemna  

- część ustna 

Zgodnie z terminarzem egzaminów ustalonych 

przez dyrektora CKE strona:  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-

w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/  

 

Egzamin zawodowy:  

Zgodnie z terminarzem egzaminów ustalonych 

MATURA 

IV TH, TV TŻ 

maj 2022 

 

 

 

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 

IV TH, TV TŻ 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/


przez dyrektora CKE strona:  

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/  

Sesja zimowa 2022 r. (część praktyczna) 

Sesja zimowa 2022 r. (część pisemna) 

 

III TH (SP), III TŻ (G), III TŻ (SP), III SB (G), III SB (SP) 

Sesja letnia 2022 r. (część praktyczna) 

Sesja letnia 2022 r. (część pisemna) 

 

  

8. Praktyki zawodowe 25.04.2022 r. – 20.05.2022 r. Klasy: III TH (G), III TH (SP), III TŻ (G), III TŻ (SP)  

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

Klasy IV 

Pozostałe klasy 

 

 

 

29 kwietnia 2022 r. 

24 czerwca 2022 r. 

 

 Klasyfikacja 

 

17.11.2021 r. – propozycja ocen niedostatecznych 

15.12.2021 r. – ostateczne wystawienie ocen semestralnych 

05.01.2022 r. – Rada Pedagogiczna  

09.03.2022 r. – propozycja ocen niedostatecznych klasy IV 

13.04.2022 r. – ostateczne wystawienie ocen klasy IV 

21.04.2022 r. – Rada Pedagogiczna klasy IV 

30.03.2022 r. – propozycja ocen niedostatecznych dla klas odbywających praktyki zawodowe, 

tj. III TH (G), III TH (SP), III TŻ (G), III TŻ (SP) 

11.05.2022 r. – propozycja ocen niedostatecznych dla pozostałych klas 

08.06.2022 r. – ostateczne wystawienie ocen rocznych  

15.06.2022 r. – Rada Pedagogiczna 

 

 Spotkania z rodzicami 

 

15.09.2021 r.  

24.11.2021 r.  

12.01.2022 r.  

16.03.2022 r. – dla klas IV 

18.05.2022 r.  

 

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

