
 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 
1. TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

 I półrocze (4SPE) 

II półrocze (4SPE) 

 I półrocze (pozostałe klasy) 

II półrocze  

01.09.2021 r. 

03.01.2022 r. 

01.09.2021 r.  

31.01.2022 r. 

      02.01.2022 r. 

      29.04.2022 r.  

      30.01.2022 r.  

      24.06.2022 r. 

Zakończenie zajęć w klasie maturalnej (4SPE)       29.04.2022 r. 

Zakończenie roku szkolnego w klasach programowo najwyższych 

branżowej szkoły I stopnia i ukończenie szkoły (3FG, 3FP) 

       

      24.06.2022 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych       24.06.2022 r. 

                                     2. TERMINY FERII SZKOLNYCH  
Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2021 r.        31.12.2021 r. 

Ferie zimowe 17.01.2022 r.       30.01.2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r.       19.04.2022 r. 

Ferie letnie 25.06.2022 r.       31.08.2022 r. 

3. TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 
Egzamin maturalny w sesji wiosennej ustalił Dyrektor CKE 04 – 20.05.2022 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: t. spedytor (IV – 

AU.31.), t. elektryk (IV – EE.26) - PP 2017 
Sesja styczeń – luty 2022 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: t. elektryk (III – 

ELE.02), sprzedawca (III – HAN.01),  inne zawody na poziomie BSI, jeśli 

status organizacyjny pracodawcy tego wymaga  –  PP 2019 

Sesja czerwiec - lipiec 2022 r. 

 

4. TERMINY PLANOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 
Klasy 4SPE 

 

Klasa 3AP 

Praktyki zewnętrzne w terminie:  
06.09.2021 r. – 01.10.2021 r. 

Praktyki zewnętrzne w terminie:  

31.01.2022 r. – 27.02.2022 r. 

4 tygodnie 
 

4 tygodnie 

 

Klasy 3BG Praktyki zewnętrzne w terminie:  

28.02.2022 r. – 25.03.2022 r. 

4 tygodnie 

 

5. TERMINY DODATKOWYCH PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTÓW 

CZBIS (laboratoria) Technik spedytor (po gimnazjum) 06 - 10.06.2022 r. (1 tydzień) 

 

ERASMUS+ Technik elektryk, technik spedytor   28.11. - 18.12.2021 r. (3 tygodnie) 

  24.04 - .14.05.2022 r. (3 tygodnie) 

5. TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 
przygotowawcza 30.08.2021 r. 

szkoleniowo – wychowawcza  

szkoleniowo - wychowawcza  

13.09.2021 r. 

27.09.2021 r. 

szkoleniowo – wychowawcza 14.10.2021 r. (czwartek) 

szkoleniowo – wychowawcza 29.11.2021 r. 

klasyfikacyjna (4SPE) 

klasyfikacyjna (dla pozostałych klas) 

20.12.2021 r. 

10.01.2022 r. 

analityczna 07.02.2022 r. 

szkoleniowo – wychowawcza 14.03.2022 r. 

klasyfikacyjna uczniów klasy 4SPE 25.04.2022 r.  

klasyfikacyjna pozostałych uczniów szkół dla młodzieży  20.06.2022 r. 

analityczna 30.06.2022 r. 

6. TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
spotkanie organizacyjne 06.09.2021 r. (poniedziałek) 

spotkanie śródroczne   19.10.2021 r. 

spotkanie klasyfikacyjne (klasa 4SPE) 

spotkanie klasyfikacyjne (pozostałe klasy) 

23.11.2021 r. 

11.01.2022 r. 

spotkanie klasyfikacyjne (klasa 4SPE) 29.03.2022 r. 

spotkanie klasyfikacyjne (pozostałe klasy) 24.05.2022 r. 

 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  

14.10.2021  r. – Dzień Edukacji Narodowej 

11.01.2022  r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji I-II 2022 r. (PP 2017) 

04-06.05.2022  r. – egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (dla uczniów T) 

2-3. lub 6-7.06.2022 r. – 2 dni część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wersji 

elektronicznej w sesji Lato: czerwiec – lipiec 2022 r. (PP 2019) 

22-23.06.2021 r. – 2 dni przed zakończeniem  roku szkolnego 2021/20212 

Dni wolne po odpracowaniu w sobotę: 12.11.2021 r. (odprac. 18.09.2021 r. – Sprzątanie Świata), 02.05.2022 r. 

(odprac. 19.02.2022 r. – wycieczki szkolne bez 4SPE), 17.06.2021 r. (odprac. 28.05.2022 r. – wycieczki szkolne) 


