
 1 

KALENDARZ SZKOLNY 
obowiązujący   

w Zespole Szkół im.  Stanisława Staszica 

w  Małkini Górnej 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

A. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 
1.   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2021 r. (środa) 

2.   Praktyki zawodowe 

klasa Liczba tygodni praktyki/godzin Okres odbywania praktyk 

  do 

3 TGA 4/160 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3 TGB 4/140 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3 TSA 4/160 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3 TSB 4/140 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3 TIB 4/140 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3 TKA 4/140 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3 TKB 4/140 godzin 02.05.2022 r. 27.05.2022 r. 

3.  Dni  wolne od nauki:       

ZDARZENIA -  CZYNNOŚCI TERMINY 

Dzień Wszystkich Świętych 01.11.2021 r. (poniedziałek) 

Święto Niepodległości 11.11.2021 r. (czwartek) 

Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok 23.12.2021 r. – 01.01.2022 r. 

Święto Trzech Króli 06.01.2022 r.(czwartek) 

Ferie zimowe 31.01 – 13.02.2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14.04– 19.04. 2022 r. 

Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2022 r. (wtorek) 

Boże Ciało 16.06.2022 r. (czwartek) 

Ferie letnie 25.06 – 31.08.2022 r.  

Dodatkowe dni wolne od nauki (w ramach 10 dni) 
Dzień po dniu świątecznym 12.11.2021 r. (piątek) 

Dzień po dniu świątecznym 07.01.2022 r. (piątek) 

Rekolekcje wielkopostne 04-05.04.2022 r. 

Dzień między dniami świątecznymi 02.05.2022 r. (poniedziałek) 

Pisemny Egzamin Maturalny ( język polski, matematyka, język angielski)  04-06. 05.2022  r. 

Dzień po dniu świątecznym 17.06.2022 r. (piątek) 

4. Zakończenie zajęć dydaktycznych 

po I pierwszym semestrze  Klasy maturalne  22.12.2021 r. (środa) 

Pozostałe klasy 28.01.2022 r. (piątek) 

po II drugim semestrze Klasy maturalne 29.04.2022 r. (piątek) 

Pozostałe klasy 24.06.2022 r. (piątek) 

5. Egzamin maturalny 

część pisemna od 4 do 23 maja 2022 r. 

część ustna język polski i języki obce nowożytne 

 

od 18 do 20 maja 2022 r. 

termin poprawkowy egzaminu maturalnego 

 
część pisemna 23 sierpnia 2022 r. 

godz.9.00 

Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach w terminie głównym 5 lipca 2022 r. 

Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach w terminie poprawkowym 9 września 2022 r. 

6. Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie 

etap pisemny  11 stycznia 2022 r.  

21 czerwca 2022 r.  
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etap praktyczny  (Model „d”) 

10 stycznia 2022 r.  

20.06.2022 r. 

 (Model „w”, „wk” i „dk”) 

od 12 stycznia do 6 lutego 2022 r. 

od 22 czerwca do 6 lipca 2022 r.  
6. Egzamin Zawodowy 

etap pisemny  2-7.06.2022 r. 
etap praktyczny  (Model „d”) 

1.06.2022 r. 

(Model „w”, „wk”) 

1-19.06.2022 r. 
Termin przekazania szkołom, 

placówkom i pracodawcom 

świadectw potwierdzających 

kwalifikację w zawodzie 

Termin dla sesji styczeń – luty 2022 
 

30 sierpnia 2019 r  

 

7 kwietnia 2022 r.  
 

Termin dla sesji czerwiec – lipiec 2022 
 

7 września 2022 r.  
 

7. Egzaminy poprawkowe 24-25.08. 2022 r. 

8. Zakończenie roku szkolnego klasy maturalne 29.04.2022 r. (piątek) 

pozostałe klasy 24.06.2022 r. (piątek) 

B. POSIEDZENIA  RADY  PEDAGOGICZNEJ 
Podsumowanie pracy szkoły w 

roku 2020/2021.  

Zatwierdzenie wyników 

ostatecznej klasyfikacji uczniów 

i słuchaczy. 

Organizacja i plan pracy szkoły 

na rok 2021/2022. 

Przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sprawozdania z 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

działalności dydaktycznej szkoły, wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

30.08.2021 r. (poniedziałek) 

dopuszczenie do użytku szkolnego zestawu programów 

nauczania 

przydziały czynności dla nauczycieli 

informacja o egzaminach poprawkowych,  

zatwierdzenie wyników ostatecznej klasyfikacji uczniów 

i słuchaczy 

zmiany w statutach szkoły 

sprawy organizacyjne 

Organizacja pracy w roku 

szkolnym 2021/2022 

Zatwierdzenie szczegółowych 

programów i planów pracy 

szkoły. 

Informacje z narady dyrektorów 14.09.2021 r. (wtorek) 

 kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

roczny plan wewnątrzszkolnego doskonalenia 

nauczycieli 

plany pracy zespołów przedmiotowych i problemowych 

roczny plan nadzoru pedagogicznego 

plan pracy samorządu uczniowskiego 

plany pracy: pedagoga, świetlicy, biblioteki, pielęgniarki  

 sprawy różne  

Dopuszczenie słuchaczy szkoły dla  dorosłych do egzaminów za I semestr. 06.12.2021 r. (poniedziałek) 

Klasyfikacja uczniów i słuchaczy klas maturalnych 22.12.2021 r. (środa) 

Klasyfikacja uczniów  za I 

semestr. 

 

Analiza  pracy szkoły  po I 

semestrze – część pierwsza 

Klasyfikacja uczniów za I semestr. 28.01.2022 r. (piątek) 

Analiza i podsumowanie pracy: zespołów 

przedmiotowych i problemowych, zespołu ds. promocji 

szkoły, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, biblioteki, 

świetlicy, samorządu uczniowskiego, pielęgniarki 

szkolnej, stanu bhp w szkole, pedagoga szkolnego, wyniki 

matury próbnej, budżetu szkoły za rok 2021                                          

i przedstawienie budżetu szkoły na rok 2022, 
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sprawy różne. 

Analiza  pracy szkoły  po I 

semestrze – część druga 

Analiza i podsumowanie pracy z programu  

wychowawczo – profilaktycznego szkoły, działalności 

dydaktycznej szkoły.  

Wyniki matury 2021.  

Analiza jakościowa egzaminu maturalnego i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

sprawy różne. 

14.02.2022 r. (poniedziałek) 

Klasyfikacja po egzaminach poprawkowych słuchaczy szkoły dla dorosłych za I 

semestr. 

28.02.2022 r. (poniedziałek) 

Przedstawienie wstępnego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/ 2023 15.03.2022 r. (wtorek) 

Dopuszczenie słuchaczy szkoły dla  dorosłych do egzaminów za II semestr  04.04.2022 r. (poniedziałek) 

Klasyfikacja uczniów klas 

maturalnych za rok szkolny 

2021/2022 

Klasyfikacja uczniów klas maturalnych  25.04.2022 r. (poniedziałek) 

 

 

 

Rada szkoleniowa – Procedury organizowania i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego 

sprawy różne 

Rada szkoleniowa Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; sprawy 

różne 

Tydzień przed każdym egzaminem 

Klasyfikacja  uczniów i słuchaczy za  II semestr. 17.06.2022 r. (piątek) 

Podsumowanie pracy szkoły  w 

roku szkolnym 2021/2022 

Sprawozdania z realizacji planów pracy: zespołów 

przedmiotowych i problemowych oraz biblioteki, 

samorządu uczniowskiego, świetlicy, stanu bhp w szkole, 

pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej. 

 

23.06.2022 r. (czwartek) 

sprawy różne 

Dodatkowe szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej w razie potrzeb i możliwości 

finansowych szkoły 

Ewentualne nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w razie potrzeb 

Spotkania robocze zespołów 

przedmiotowych i 

problemowych 

Punkty stałe zgodnie z planem pracy zespołu 

Omówienie planów pracy do 10.09.2021 r. (piątek) 

Uzupełnienie i weryfikacja planów realizacji programów 

nauczania. 

Opracowanie brakujących wymagań na poszczególne 

poziomy wiedzy ze wszystkich przedmiotów 

 

do 17.09.2021 r. (piątek) 

Przeprowadzenie dwóch lekcji koleżeńskich z różnych 

przedmiotów 
raz w semestrze 

 

Przekazywanie informacji z konferencji metodycznych na bieżąco 

Analiza pracy zespołów przedmiotowych i stopnia 

realizacji programów nauczania 
21.01.2022 r. (piątek) 

16.06.2022 r. (czwartek) 

Plany realizacji programów nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

ze wszystkich przedmiotów znajdują się u dyrektora szkoły. 

 

C. SPOTKANIA DYREKCJI Z SAMORZĄDEM 

UCZNIOWSKIM 

pierwszy czwartek każdego miesiąca 

D. SPOTKANIA Z RODZICAMI 
Spotkanie wychowawców z rodzicami – spotkanie informacyjne na temat szczepień w 

szkole 

02-03.09.2021 r. godz. 1700 

Spotkanie wychowawców z rodzicami - zapoznanie z dokumentami szkoły; 21-22.09.2021 r. godz. 1700   

Wywiadówka śródokresowa  w  pierwszym  semestrze  

Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III i IV technikum w celu 

zapoznania z procedurami organizowania i przeprowadzania matury i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

16.11.2021 r. (wtorek), godz. 1700 
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Wywiadówka  po  pierwszym 

  semestrze  

Klasy  maturalne 12.01.2022 r. (środa), godz.1700 

Pozostałe klasy 15.02.2022 r. (wtorek), godz.1700 

Wywiadówka śródokresowa   

w  drugim  semestrze 

Klasy  maturalne 15.03.2022 r. (wtorek), godz.1700 

Pozostałe klasy 26.04.2022 r. (wtorek), godz.1700 

Dni otwarte szkoły dla rodziców 19.10.2021 r. (wtorek), godz. 1500 

14.12.2021 r. (wtorek), godz. 1500 

12.01.2022 r. (wtorek), godz.1700 

15.03.2022 r. (wtorek), godz. 1700 

17.05.2022 r. (wtorek), godz. 1500 

 Zebrania Zarządu Rady Rodziców  w pierwszy czwartek 

każdego miesiąca 

Doraźne spotkania indywidualne z rodzicami w razie potrzeby 

E. UROCZYSTOŚCI    i  APELE  OGÓLNOSZKOLNE 
1. Inauguracja  roku szkolnego 2021/2022 1 września 2021 r.   

2. Kiermasz podręczników szkolnych wrzesień 2021 r. 

3. Akcja „Narodowe czytanie "  4 września 2021 r. 

4. Salon Maturzystów  - Warszawa wrzesień 2021 r.  

5. Ogólnopolska Akcja „Sprzątamy Świat”  17 września 2021 r. 

6. Projekt polsko  - izraelski „Jesteśmy razem” Wrzesień/październik 2021 r. 

7. Dzień Chłopaka 30 września 2021 r. 

8. Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych 13 października 2021 r.  

9. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy 15 października 2021 r.  

10. Dzień ziemniaka październik 2021 r. 

11. Dni Patrona Szkoły Październik/listopad 2021 r.  

12. Narodowe Święto Niepodległości  10 listopada  2021 r.  

13. Dzień Kolejarza 25 listopada 2021 r. 

14. Andrzejki  30 listopada  2021 r.  

15. Dzień walki z AIDS  1 grudnia  2021 r.  

16. Szkolne Mikołajki 6 grudnia 2021 r. 

17. Jasełka szkolne 17 grudnia 2021 r. 

18. Wigilie klasowe 22 grudnia 2021 r.  

19. Bal studniówkowy 29 stycznia 2022 r. 

20. Dzień języków obcych luty 2022 r. 

21. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 1 marca 2022 r.  

22. Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca  2022 r.  

23. Promocja zdrowego stylu życia marzec 2022 r. 

24. Dni otwarte szkoły kwiecień 2022 r. 

25. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 29 kwietnia  2022 r.  

26. Święto sportu szkolnego 1 czerwca 2022 r.  

27. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 czerwca 2021 r.   

28. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022 r.  

 

Kalendarz szkolny Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej na rok 

szkolny 2021/2022 zatwierdzony przez: Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2021 r. 

Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców w dniu 10  września 2021 r. 

 

Przewodniczący    Przewodniczący    Dyrektor  

Samorządu Uczniowskiego  Rady Rodziców   szkoły 

 

 

_____________________  ___________________  _________________  


