KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2021 r.
I semestr
01.09.2021 r. – 17.12.2021 r.

II semestr

Deklaracje do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie – sesja FORMUŁA 2012
Deklaracje do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie – sesja FORMUŁA 2017

18. 12. 2021 r. – 29.04.2022 r. – klasy
programowo najwyższe
18.12.2021 r. – 24.06.2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję
styczeń – luty 2022: do 10 września
2021 r.
SESJA ZIMA – STYCZEŃ-LUTY 2022 –
do 15 września 2021 r.
SESJA LATO – CZERWIEC-LIPIEC 2022 do 7 lutego 2022 r.
*W
przypadku
ponownego
przystępowania
do
egzaminu
zdających, którzy nie zdali tego
egzaminu w sesji styczeń-luty 2022 –
do 7 kwietnia 2022 r.
Deklaracje do egzaminu
SESJA ZIMA – STYCZEŃ-LUTY 2022 –
potwierdzającego kwalifikacje w
do 15 września 2021 r.
zawodzie – sesja FORMUŁA 2019
SESJA LATO – CZERWIEC-LIPIEC 2022 do 7 lutego 2022 r.
*W
przypadku
ponownego
przystępowania
do
egzaminu
zdających, którzy nie zdali tego
egzaminu w sesji styczeń-luty 2022 –
do 7 kwietnia 2022 r.
Deklaracje wstępne do egzaminu do 30. 09. 2021 r.
maturalnego
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2021 r.
Deklaracje ostateczne do egzaminu
do 7.02.2022 r.
maturalnego
Egzamin potwierdzający kwalifikacje SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022
w zawodzie FORMUŁA 2017
część praktyczna:
model „d” –10.01.2022 r.;
model „dk”,”w”,”wk” – 12.01.2022 r.
część pisemna – 11.01.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie FORMUŁA 2019

Ferie zimowe
Rekolekcje Wielkopostne
Praktyki zawodowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych
EGZAMIN MATURALNY

Dni wolne - ustawowo

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022
część praktyczna:
model „d” –20.06.2022 r.;
model „dk”,”w”,”wk” – 22.06.6.07.2022 r.
część pisemna: 21.06.2022 r.
SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022
część praktyczna:
model „d” –10.01.2022 r.;
model „dk” – 17-22.01.2022 r.;
model ”w”,”wk” – 11-23.01.2022 r.
część pisemna: 11-15.01.2022 r.
SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022
część praktyczna:
model „d” – 01.06.2022 r.;
model „dk”-8-19.06.2022 r.;
model ”w”,”wk” – 1-19.06.2022 r.
część pisemna – 2-7.06.2022 r.
14 – 27 lutego 2022 r.
Marzec 2022 r.
Maj 2022 r. (klasy III)
14 – 19 kwietnia 2022 r.
29.04.2022 r.
04.05.- 20.05.2022 r.
Zgodnie z harmonogramem
ogłoszonym przez OKE
01.11.2021
11.11. 2021
06.01.2022
03.05.2022
16.06.2022 Boże Ciało
14.10.2021 r.;
10,11.01.2022 r.;
4,5,6.05.2022 r.;
07.01.2022 r. (po odprac.- 27.11.2021
r.);
02.05.2022 r. (po odprac. - 5.03.2022
r.)

Konferencje klasyfikacyjne

20.12.2021
12.04.2022 – klasy programowo
najwyższe
20.06.2022 – klasy młodsze

Zakończenie roku szkolnego
2021/2022

24 czerwca 2022 r.

Wywiadówki

Konsultacje

SPOTKANIA Z RODZICAMI
07.09.2021 godz. 17.00
29.11.2021 godz.17.00
28.03.2022 godz.17.00
30.05.2022 godz. 17.00

25.10.2021 r.
31.01.2022 r.

