Organizacja roku szkolnego 2021/22
(terminy zebrań Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami, dni wolnych)
01 września 2021 r.
02 – 08 września 2021r.
14 września 2021r.
14 października
25 października 2021 r.
26 i 28 października 2021 r.
11 listopada 2021 r.
Listopad
2 grudnia (wtorek) 2021 r.
6 grudnia 2021 r.

7 grudnia 2021 r.
9 grudnia 2021 r.
23 – 31 grudnia 2021 r.
6 stycznia 2022 r.
10 stycznia 2022 r.
13 stycznia 2022 r.
17 stycznia 2022 r.
styczeń
31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
7 marca 2022 r.
14 – 19 kwietnia 2022 r.
3 maja 2022 r.
13 maja 2022 r.
16 maja 2022 r.
17 maja 2022 r.
19 maja 2022 r.
24, 25, 26 maja 2022 r.
15 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.
16 czerwca 2022 r.
23 czerwca 2022 r.
24 czerwca 2022 r.

13.00 - Rada pedagogiczna -organizacja roku szkolnego
Zebrania z rodzicami, klasy I-VIII
Rada
pedagogicznaprzedstawienie
planu
nadzoru
pedagogicznego, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Szkoleniowa rada pedagogiczna; sprawy wychowawcze i bieżące;
Zebrania z rodzicami- dzień otwarty na teamsach
Dzień Niepodległości – dzień wolny
Próbny egzamin klas VIII
Spotkania zespołów wychowawczych na poziomach na teamsach
Rada pedagogiczna – propozycje ocen z przedmiotów
i zachowania.; wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną oraz
naganną zachowania – powiadomienie uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach
nagannych zachowania
Wystawianie ocen w dzienniku – do 11 stycznia
Zebrania z rodzicami klasy IV–VIII, dyżury nauczycielistacjonarnie, zależy od sytuacji epidemicznej;
Zebrania z rodzicami klasy 0-III, dyżury nauczycieli- stacjonarnie,
zależy od sytuacji epidemicznej;
Zimowa przerwa świąteczna
Święto Trzech Króli- dzień wolny
Rada klasyfikacyjna śródroczna.
Zebrania z rodzicami i dyżury nauczycieli – na teamsach
Rada zatwierdzająca klasyfikację śródroczną.
Zakończenie i podsumowanie I okresu.
Składanie sprawozdań przez nauczycieli
Bal karnawałowy
Ferie zimowe
Rada pedagogiczna- sprawy bieżące, realizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Wiosenna przerwa świąteczna
Dzień wolny
Wystawienie propozycji ocen oraz powiadomienie rodziców
i uczniów o przewidywanych ocenach końcowych
Szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca przebiegu egzaminu
ósmoklasisty;
Zebrania z rodzicami klas IV-VIII
Zebrania z rodzicami klas 0-III
Dni wolne dla klas I-VII
Wystawienie ocen końcowych
Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację roczną i końcową
w klasach programowo najwyższych oraz promocję uczniów
Boże Ciało-dzień wolny
Zakończenie roku szkolnego dla klas 0 i VIII
Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII, rada podsumowująca
rok szkolny 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
15 października – piątek
12 listopada – piątek
7 stycznia – piątek
2 maja – poniedziałek
24 – 26 maja – egzamin ósmoklasisty
17 czerwca – piątek
Dyżury opiekuńcze
14 października – czwartek
15 października – piątek
12 listopada – piątek
23 grudnia – czwartek
24 grudnia (wigilia) – piątek
27 grudnia – poniedziałek
28 grudnia – wtorek
29 grudnia – środa
30 grudnia – czwartek
31 grudnia (sylwester) – piątek
7 stycznia – piątek
14 kwietnia – czwartek
15 kwietnia – piątek
19 kwietnia – wtorek
2 maja – poniedziałek
17 czerwca – piątek

