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Organizacja roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe 14  - 27 lutego 2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 14  - 19 kwietnia 2022 r.

5.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych          
w szkołach ponadgimnazjalnych

29 kwietnia 2022 r.

6.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
 część ustna
 języki obce nowożytne
 język polski

 część pisemna 

18 - 20 maja 2022 r. wyłącznie 
dla osób, którym wynik z tej 
części egzaminu jest potrzebny w
postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkoły wyższej za granicą.
04 - 20 maja 2022 r.

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
 część  pisemna (zgodnie z podst. progr. z 2017 r.)
      część pisemna (zgodnie z podst. progr. z 2017 r.)
                              (zgodnie z podst. progr. z 2019 r.)

 część praktyczna (zgodnie z podst. progr. z 2017 r.)
 

część praktyczna (zgodnie z podst. progr. z 2017 r.)
                             (zgodnie z podst. progr. z 2019 r.)

11 stycznia 2022 r.
21 czerwca 2022 r.

10 stycznia 2022 r. (model "d")
12 stycznia - 06 lutego 2022 r. 
(model "w", "wk", "dk")

20 czerwca 2022 r. (model "d")
22 czerwca - 06 lipca 2022r. 
(model "w", "wk", "dk")

8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
 w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna 

część egzaminu maturalnego z języka polskiego 
i matematyki i jęz. obcego nowożytnego

 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

04, 05, 06 maja 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 14 października 2021 r.
15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
07 stycznia 2022 r.
01 lutego 2022 r. 
17czerwca 2022 r.

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych 24 czerwca 2022 r.

11. Ferie letnie 25 czerwca–31 sierpnia 2022 r.
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