
kalendarz

roku szkolnego 202I-2a22 - II półrocze

L.p. Data Wydarzenie
1 Luty o Dzień podróżnika
2 marzec o próbna matura
3 2I.03.2O22r. r powitanie nadejścia wiosny - obrzęd zjedzenia marzanny

4 08.04.2022r.
a Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w

klasach maturalnych

5 l2.U.?;O22r. godz. 17.00
o Dzień otwańej szkoĘ dla wszystkich rodziców - zapoznanie

rodziców uczniów klas maturaInych z proponowanymi
ocenami końcoworocznymi

6 t4.04 - L9.04.2O22r. o wiosenna przerwa świąteczna

7
22.04.2O22r. a Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach

maturalnych
8 25.04-29.04.2O22r. o Dni otwartej szkoły dla ósmoklasistów
9 26.04.2a22r. godz. 17. 00 o kIasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
10 27.a4.zo22. o E8zaminy klasyfikacyjne dla klas maturalnych

11 29.a4.ZO22r. godz. 14.00
a Zakończenie zaięć dyda ktyczno-wychowawczych

w klasach maturalnych, WDK, Sala Lustrzanaa

t2 01.05 - 08.05.2022r. o Dniwolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1,1!,lll

13 04.05 - 16.05.2022r. o EBzamin maturalny
L4 09.05. - 12.05.2022r. o zielona szkoła
15 t3.05.2a22r. r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 3t.a5.2O22r. o Szkolny dzleń sportu od godz. 13.30

L7
L0.06.2O22r. a Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w

klasach 1,11,1ll

x§ t4,06.2022r. godz. 17. 00
r Dzień otwańej szkoĘ zapoznanie rodziców uczniów

klas 1,11,1ll z proponowanymi ocenami końcoworocznymi
19 L6.06.2a22r. o Boże ciało - {dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
20 t7.a6.2022r. o Dzień wolny od zaieć dydaktycznych
2L 06.06- La.O6.2O22r. o Egzaminy wstępne dla kandydatów do l oLA
22 01-08.06.2022r. o Egzamin maturalnv w terminie dodatkowym
23 20.06.2O22r. o wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1,11,1ll

24 2L.O6.2O22r. god z. 17. 00 o klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas 1,1!,lll

25 22.06.2O22r. o Egzaminyklasyfikacyjne

26 ż4.06.20?,2r. godz. 14. 00

o zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach 1,11,1ll,

14.00 - 14.30 - cz. oficialna
14.30 -15.30- piknik

27 25.06-31.08.2O22r. o Ferie letnie
28 31.08.2022 o spotkanieintegracyine
29 a5.a7 .2O22r. godz. 10.00 o wręczenie świadectw maturalnvch absolwentom

30 2,3.CI8.2022r. godz. 9.00 r Egzamin maturalny w terminie poprawkowym


