
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22 
Zespołu Szkół w Tłuszczu 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych:  

1 września 2021 r. (środa) 

2.  

Zebrania z rodzicami (godz.1700): 

8.09.2021 r. (środa) 
- informacyjne klasy I, II, IV 
9.09.2021 r. (czwartek)  
– informacyjne klasy III 
9.12.2021 r. (czwartek)  
- propozycje ocen za I półrocze 
13.01.2022 r. (czwartek) - zebranie śródroczne 
7.04. 2022 r. (czwartek)  
- klasy maturalne – propozycje ocen rocznych, 
informacyjne pozostałe klasy  
02.06.2022 r. (czwartek)  
– propozycje ocen rocznych 

3.  

Planowane zebrania Rady Peda-
gogicznej godz. 1530: 

30.08.2021 r. (poniedziałek) 
9.09.2021 r. (czwartek) 
28.10.2021 r. (czwartek) 
25.11.2021 r. (czwartek)  
4.01.2022 r. (wtorek)  
20.01.2022 r. (czwartek)  
24.03.2022 r. (czwartek)  
26.04.2022 r. (wtorek)  
17.06.2022 r. (piątek)  
30.06.2022 r. (czwartek)  
30.08.2022 r. (wtorek) 

4.  Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. 
5.  Ferie zimowe: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 
6.  Początek II półrocza: 03 stycznia 2022 r. 
7.  Rekolekcje: Marzec 2022 r. 
8.  Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 
9.  Zakończenie zajęć dydaktycznych 

w klasach maturalnych i uroczyste 
wręczenie świadectw ukończenia 
szkoły LO i T: 

29 kwietnia 2022 r. 

10.  Egzamin maturalny: Część pisemna egzaminu maturalnego: 
− 4 maja 2022 (środa) – j. polski 
− 5 maja 2022 (czwartek) – matematyka 
− 6 maja 2022 (piątek) – język angielski 
Termin ogłoszenia wyników  - 5 lipca 2022 r. 



11.  

Egzamin potwierdzający kwalifika-
cje w zawodzie: 

Sesja 1. Styczeń – luty 2022 
Część pisemna - 11 stycznia 2022 r. (wtorek) 
Część praktyczna: 
„AU.26”, „AU.47” – 10 stycznia 2022 r. (ponie-
działek) 
„MG.44” - 14 stycznia 2022 r. (piątek) 
Termin ogłaszania wyników - 31 marca 2022 r. 
Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2022 
Część pisemna – 2 - 7 czerwca 2022 r.  
Część praktyczna: 
„TKO.07” –1 czerwca 2022 r. (środa) 
„MEC.08” – 3 – 19 czerwca 2022 r. 
„FRK.01” - 1 – 19 czerwca 2022 r. 
Termin ogłaszania wyników - 31 sierpnia 2021 r. 

12.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – dni świąteczne:  
 

11 listopada 2021 r. (czwartek) 
6 stycznia 2022 r. (czwartek) 
3 maja 2022 r. (środa) 
16 czerwca 2022 r. (czwartek) 

13.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych – dodatkowe: 

12 listopada 2021 r. (piątek) 
7 stycznia 2022 r. (piątek) 
2 maja 2022 r. (poniedziałek) Dzień Flagi RP 
4 maja 2022 r. (środa) pisemny egzamin matural-
ny z j. polskiego 
5 maja 2022 r.(czwartek) pisemny egzamin matu-
ralny z matematyki 
6 maja 2022 r. (piątek) pisemny egzamin matu-
ralny z j. angielskiego 
dla TTK – dodatkowo: 
13 listopada 2021 r. (sobota) 
8 stycznia 2022 r. (sobota) 
7 maja 2022 r. (sobota) 

14.  Zakończenie rocznych zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych i wrę-
czenie świadectw promocyjnych i 
uroczyste wręczenie świadectw 
ukończenia szkoły BSIS: 

24 czerwca 2022 r. 

15.  Egzaminy poprawkowe: egzaminy pisemne:  
25 sierpnia 2022 r. (czwartek), godz. 9:00 
egzaminy ustne: 
26 sierpnia 2022 r. (piątek), godz.9:00 

16.  Egzaminy poprawkowe maturalne: egzaminy pisemne:  
23 sierpnia  2022 r. (wtorek), godz. 9:00 

Termin ogłaszania wyników – 9 września 2022 r. 
17.  Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

 


