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Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 
 

 

Wrzesień 

01.09 (środa) 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego. 

14.09 (wtorek) 

 
Zebranie Rady Pedagogicznej. 

14.09 (wtorek) 

 
Zebrania z rodzicami. 

 

 

Październik 

14.10 (czwartek) 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, 

których rodzice zgłoszą taką potrzebę. 

 

19.10 (wtorek) 

 

 

Dzień otwarty dla rodziców. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

 

 

Listopad 

01.11 

(poniedziałek) 

 

Święto Wszystkich Świętych 

02.11 

(wtorek) 

DWOZE (Dzień Wolny Od Zajęć Edukacyjnych) 

W dni wolne od zajęć edukacyjnych w szkole organizowana jest opieka 

świetlicowa dla dzieci, których rodzice zgłoszą wcześniej do 

wychowawcy taką potrzebę. 

 

11.11 (czwartek) 

 
Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny od pracy) 

12.11 (piątek) 
DWOZE (Dzień Wolny Od zajęć Edukacyjnych) 

 

23.11 (wtorek) 

 

 

Posiedzenia zespołów nauczycieli uczących – analiza śródroczna 

postępów edukacyjnych i zachowania uczniów. 

 

 

Grudzień 

07.12 (wtorek) 

 
Zebrania z rodzicami. Kiermasz świąteczny. 

23.12 – 31.12 

czwartek / piątek 

Zimowa przerwa świąteczna. 
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Styczeń 

01.01 (sobota) 

 
Nowy Rok 

06.01 (czwartek) 

 
Święto Trzech Króli (dzień wolny od pracy). 

07.01 (piątek) 
DWOZE (Dzień Wolny Od Zajęć Edukacyjnych) 

 

11.01 (wtorek) 

 

Posiedzenie zespołów nauczycieli uczących w oddziałach – opinie w 

sprawie ocen zachowania. 

14.01 (piątek) 

 

Termin ustalenia przez nauczycieli ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania. 

15.01 (sobota) 

Opłatkowe Spotkanie Seniorów (do uzgodnienia z innymi 

wydarzeniami w gminie). 

Decyzja o organizacji wydarzenia zostaje zawieszona z uwagi na stan 

epidemii. 

17 – 30.01 
FERIE ZIMOWE 

 

 

Luty 

01.02 (wtorek) 
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  Zakończenie I 

okresu roku szkolnego. 

01.02 (wtorek) 
Zebranie dla rodziców. Informacja o warunkach organizacji egzaminu 

ósmoklasisty. 

08.02 (wtorek) 

 

Podsumowanie I okresu roku szkolnego – zebranie Rady 

Pedagogicznej. 

 

Marzec 

 

08.03  

(wtorek) 

 

Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców przyszłych klas pierwszych. 

Termin może ulec zmianie (zależnie od harmonogramu rekrutacji). 

Forma uzależniona od sytuacji epidemicznej. 

 

Kwiecień 

14 - 19.04  

(czwartek / 

wtorek) 

Wiosenna przerwa świąteczna. 

 

 

 

26.04 (wtorek) 

Śródroczna analiza postępów edukacyjnych.  

Zebranie z rodzicami. 

Zebranie dla rodziców klas VIII – EGZAMIN E8 

 

 

Maj 

01.05 (niedziela) 
1 maja 
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02.05 

(poniedziałek) 
DWOZE (Dzień Wolny Od Zajęć Edukacyjnych) 

03.05 (wtorek) 

 
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy. 

24-26.05  

(wtorek/środa/ 

czwartek) 

 

 

 

Egzamin Ósmoklasisty. 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII szkoły. 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice 

zgłoszą taką potrzebę. 

 

31.05 (wtorek) 
Zebranie zespołów nauczycieli uczących w oddziałach – opinie w 

sprawie ocen zachowania uczniów. 

 

 

 

Czerwiec 

03.06 (piątek) Termin ustalenia ocen przewidywanych. 

04.06 (sobota) 

PIKNIK RODZINNY 

Realizacja wydarzenia zależna od sytuacji epidemicznej oraz 

dostępności miejsca (rozbudowa szkoły) 

07.06 (wtorek) 
Zebranie dla rodziców – informacja o ocenach przewidywanych. 

 

16.06 (czwartek) 

 
Boże Ciało (dzień wolny od pracy). 

17.06 (piątek) 
DWOZE – (Dzień Wolny Od Zajęć Edukacyjnych) 

 

20.06 

(poniedziałek) 

 

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. 

20-23.06 

Dni Patrona. Pożegnanie klas VIII. 

Szczegółowa organizacja pracy szkoły w tych dniach zostanie 

ogłoszona przed wydarzeniem. 

 

24.06 (piątek) 

 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym. 

27.06 – 01.07 

(orientacyjnie) 

 

 

 

Prace zespołów nauczycieli związane z zakończeniem roku szkolnego 

2021/2022. 

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w czerwcu 2022. 

25.06 – 31.08 

 
WAKACJE  

24.08 – 31.08 

(orientacyjnie) 

 

 

 

Prace zespołów nauczycieli związane z przygotowaniem roku 

szkolnego 2022/2023. 

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony podczas 

podsumowującego zebrania Rady Pedagogicznej. 
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Niektóre imprezy i uroczystości szkolne nie zostały uwzględnione w tym kalendarzu – będą 

planowane na bieżąco.  

Informacja do uczniów i rodziców będzie przekazywana na bieżąco. 

 

Kalendarz uwzględnia kluczowe wydarzenia roku szkolnego 2021/2022. W innych niż 

przewidziane terminach mogą odbywać się: 

- dodatkowe, wynikające z potrzeb szkoły oraz przepisów - zebrania Rady Pedagogicznej, 

- szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, 

- szkolenia, prezentacje dla rodziców. 

 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, zebrania z rodzicami oraz inne wydarzenia 

podczas których zwyczajowo, w jednym miejscu gromadzi się większa ilość osób MOGĄ być 

realizowane w sposób minimalizujący ryzyko zarażenia się koronawirusem – np. z 

wykorzystaniem technik łączenia się na odległość, w zmniejszonym składzie itp. (informacja 

o organizacji będzie publikowana przed zebraniami z rodzicami, zebraniami Rady 

Pedagogicznej itp.). 

W szczególnych przypadkach może zostać podjęta decyzja o odwołaniu lub przełożeniu na 

inny termin wydarzenia. 

 


