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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SIENNEJ

1. Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. – 01 stycznia 2022 r.

Zakończenie pierwszego semestru 28 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022 r.Województwa:
kujawsko-pomorskie, lubuskie,
małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-
mazurskie

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
Województwa: dolnośląskie,
mazowieckie, opolskie,
zachodniopomorskie

14 – 27 lutego 2022 r.Województwa:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie,
pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w
szkołach

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym
2021/2022

Data Święto/dzień ustawowo wolny od
pracy

14 października 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej – na
podstawie art. 74 KN dzień wolny od
zajęć lekcyjnych/zajęcia
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opiekuńczo-wychowawcze
1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. Święto Niepodległości
6 stycznia 2022 r. Święto Trzech Króli
1 maja 2022 r. Święto pracy
3 maja 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022 r. Boże Ciało

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Data Uwagi
2 listopada 2021 r. (wtorek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

nauczyciele dyżurujący
12 listopada 2021 r. (piątek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

nauczyciele dyżurujący
7 stycznia 2022 r. (piątek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

nauczyciele dyżurujący
2 maja 2022 r. (poniedziałek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

nauczyciele dyżurujący
24, 25, 26 maja 2022 r.
(wtorek, środa, czwartek)

Praca w komisjach egzaminacyjnych,
dyżury nauczycielskie (wszyscy
nauczyciele)

17 czerwca 2022 r. (piątek) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
nauczyciele dyżurujący

4. Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Termin Temat
09.09.2021 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady

rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy
wychowawcy.

21.09.2021 r. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady
rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
zatwierdzenie rocznego program
wychowawczo-profilaktycznego, zaopiniowanie zmian w statucie
szkoły/przedszkola.

15.11.2021 r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

21.12.2021 r. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I
półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie
dyrektora z radą rodziców

10.01.2022 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o
ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
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maj 2022 r. Zebranie z rodzicami – poinformowanie o ocenach uzyskanych
przez uczniów na II półrocze

5. Harmonogram uroczystości szkolnych i imprez cyklicznych w roku
szkolnym 2021/2022

Nazwa uroczystości Data Osoby odpowiedzialne
Rozpoczęcie roku
szkolnego – uroczysty
apel

1 września 2021 r. Agata Gęga,
Anna Biela,
Ewa Dulowska-Bałaś

Dzień Edukacji
Narodowej

14 października 2021 r. Kinga Knapek,
Justyna Mydlarz,
Urszula Miśkiewicz,
Anna Biela

Próbna
ewakuacja

październik 2021 r. dyrektor,
nauczyciele

Święto niepodległości listopad 2021 r. Urszula Biegun-Ciurla

Andrzejki listopad 2021 r. wychowawcy klas,
samorząd uczniowski

Wigilijki klasowe,
kiermasz świąteczny

grudzień 2021 r. Ewa Dulowska-Bałaś,
Barbara Janoszek,
Sabina Rubys

Apel świąteczny (jasełka) grudzień 2021 r. nauczyciele przedszkola

Święto Babci i Dziadka styczeń 2022 r. nauczyciele przedszkola i
szkoły podstawowej I-III

Dzień języka polskiego luty 2022 r. Anna Kubica,
Agnieszka Kublin

Dzień bezpiecznego
internetu

luty 2022 r. Ewa Dulowska-Bałaś,
Sabina Rubys

Zabawa karnawałowa luty 2022 r. wychowawcy klas,
samorząd uczniowski

Dzień Wody marzec 2022 r. Barbara Kastelik
Sabina Rubys

Apel wielkanocny kwiecień 2022 r. Izabela Szwed

Dzień Ziemi Kwiecień 2022 r. Ewa Dulowska-Bałaś,
Barbara Kastelik,
Sabina Rubys

Święto Konstytucji 3 Maja maj 2022 r. Anna Kubica

Dzień Mamy maj 2022 r. nauczyciele przedszkola i
szkoły podstawowej I-III
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Dzień Dziecka, czerwiec 2022 r. dyrektor, nauczyciele,
rodzice

Dzień Patrona czerwiec 2022 r. Anna Kubica

Piknik rodzinny czerwiec 2022 r. dyrektor, nauczyciele,
rodzice

Dzień profilaktyki czerwiec 2022 r. Sylwia Świdzińska

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego -
pożegnanie uczniów klasy
VIII

24 czerwca 2022 r. Sylwia Świdzińska

6. Wydarzenia sportowe w roku szkolnym 2021/2022

Według kalendarza zawodów sportowych,
odpowiedzialni: nauczyciele wychowania fizycznego

7. Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa konkursu Termin Osoby odpowiedzialne
Konkursy przedmiotowe I
stopień:
- język polski,

- język angielski,
- matematyka

październik Urszula Biegun-Ciurla,
Anna Kubica,
Irena Augustynowicz,
Sabina Rubys

Konkursy przedmiotowe II
stopień:
- język polski,

- język angielski,
- matematyka

listopad Urszula Biegun-Ciurla,
Anna Kubica,
Irena Augustynowicz,
Sabina Rubys

Konkurs FOX marzec Irena Augustynowicz
Konkurs Synapsik kwiecień nauczyciele klas I-III
Konkursy
wewnątrzszkolne, gminne
i inne

cały rok komisje konkursowe
powołane przez dyrektora

8. Działania szkolnego wolontariatu

Nazwa działania Termin Osoby odpowiedzialne
Działania szkolnego
wolontariatu:
- zbiórki wolontariackie,
- akcje charytatywne,

Cały rok Ewa Dulowska-Bałaś,
Elzbieta Habdas,
Samorząd Uczniowski
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- warsztaty tematyczne

9. Harmonogram uroczystości, wycieczek, imprez przedszkolnych i innych
wydarzeń w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa Cele i założenia
programowe

Termin Osoby
odpowiedzialne

Dzień otwarty zapoznanie
z budynkiem
i personelem, udział dzieci
w zabawach

dyrektor,
nauczyciele

Zebrania z
rodzicami

przekazanie bieżących
informacji

tabela nr 4 dyrektor,
nauczyciele

Pasowanie na
przedszkolaka

przyjęcie dzieci do grona
przedszkolaków

październik dyrektor,
nauczyciele

Spotkanie z
policjantem

poznanie zasad
bezpiecznego poruszania
się po ulicy

wrzesień,
październik

dyrektor,
nauczyciele

Spotkanie z
Mikołajem

poznanie tradycji
obchodzenia dnia Świętego
Mikołaja

grudzień dyrektor,
nauczyciele

Spotkanie
wigilijne

poznanie tradycji
obchodzenia Świąt Bożego
Narodzenia

grudzień dyrektor,
nauczyciele

Jasełka podtrzymywanie tradycji
kolędowania w gronie
bliskich
i rodziny

styczeń nauczyciele

Święto Babci i
Dziadka

wzmocnienie więzi
emocjonalnej
z rodziną

styczeń nauczyciele

Zabawa
Karnawałowa

poznanie tradycji
obchodzenia karnawału
w Polsce

luty nauczyciele, rodzice

Dzień Mamy i
Taty

wzmacnianie więzi
emocjonalnej z rodziną

maj dyrektor,
nauczyciele,
rodzice

Dzień Dziecka zabawy i konkursy czerwiec dyrektor,
nauczyciele,
rodzice
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Inne działania cały rok dyrektor,
nauczyciele,
rodzice

Wycieczki wzmocnienie wzajemnych
relacji, poznawanie
zasobów
turystyczno-krajoznawczych

cały rok dyrektor,
nauczyciele

Zakończenie
roku szkolnego

- pożegnanie uczniów
rozpoczynających naukę w
szkole ponadpodstawowej

czerwiec dyrektor,
nauczyciele,
rodzice


