
Kalendarz Roku Szkolnego Zebrania i konsultacje
2021/2022 w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

8 września 2021 r.

Spotkanie z rodzicami uczniówzerówki i klas I-III wg 
ustaleń wychowawców

I PÓŁROCZE 01.09.2021 - 16.01.2022 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV-
VIII o godz. 17:00

Dni ustawowo wolne 1 oraz 11 listopada 2021 r. Walne Zebranie Rady Edukacyjnej SECH o godz. 18:00

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.

20 października 2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas I-III wg 
ustaleń wychowawców

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji I 
półrocza 12 stycznia 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas IV-VIII o 

godz. 17:00

II PÓŁROCZE 17.01.2022 - 24.06.2022 Konsultacje dla rodziców z nauczycielami wszystkich 
przedmiotów w godz. 17:30-19:00

Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

15 grudnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas I-III wg 
ustaleń wychowawców

Wiosenna przerwa świąteczna 14 -19 kwietnia 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas IV-VIII o 
godz. 17:00

Dni ustawowo wolne 1 oraz 3 maja 2022 Konsultacje dla rodziców z nauczycielami wszystkich 
przedmiotów w godz. 17:30-19:00

Dodatkowy dzień wolny od zajęć (majówka) 2 maja 2022 r.

20/21 stycznia 2022 r.

BEZ KONSULTACJI

Egzaminy ósmoklasisty 24-26 maja 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas I-III wg 
ustaleń wychowawców

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji 
rocznej 15 czerwca 2022 r. Wywiadówka na zakończenie I półrocza klas IV-VIII o 

godz. 17:00

Dni ustawowo wolne 16 czerwca 2022 r.

30 marca 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas I-III wg 
ustaleń wychowawców

Dodatkowy dzień wolny od zajęć wyznaczony przez dyrektora                                                                                      
(do odpracowania podczas Festynu Radości Arkowisko) 17 czerwca 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas IV-VIII o 

godz. 17:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                
w szkołach 24 czerwca 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów w godz. 17:30-19:00

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

18 maja 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas I-III wg 
ustaleń wychowawców
Zebrania z rodzicami uczniów zerówki i klas IV-VIII o 
godz. 17:00
Konsultacje dla rodziców z nauczycielami wszystkich 
przedmiotów w godz. 17:30-19:00


