
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PAŁECZNICY 

 

1.  Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

1 września 2021 r. 
 
Podstawa prawna: 
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z 
późn. zm.). 

2.  Zimowa przerwa 

świąteczna 

23 - 31 grudnia 2021 r. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, 
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm). 

3.  Ferie zimowe 

  

17 - 30 stycznia 2022 r. 
 
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

4.  Wiosenna 

przerwa 

świąteczna 

  

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

5.  Egzamin 

ósmoklasisty 

24 – 26 maja 2022 r. 

 
Podstawa prawna: 
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 
2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); 
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1361). 

6.  Zakończenie 

zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

w szkołach 

  

24 czerwca 2022 r. 
 
Podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z 
póź., zm). 

7.  Ferie letnie 

  

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

 

 



 

 

Harmonogram zebrań i konsultacji dla rodziców uczniów  SSP w Pałecznicy 2021/2022 

 

Lp. Data Tematyka 

1. 28 września 

2021 r. 

Zebranie informacyjne,  

przekazanie informacji dotyczącej organizacji roku szkolnego 2020/2021 

godz. 16.30 spotkanie z dyrektorem  rodziców uczniów klasy 1-8 – hala 

sportowa. 

Wybory Rad Oddziałowych, wybory Rady Rodziców Szkoły 

Zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, programem wychowawczo – 

profilaktycznym, wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania ocen 

śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych , procedurami obowiązującymi w 

szkole.  

2. 16 listopada 

2021 r. 

 

Zebranie: 

analiza wyników nauczania, frekwencji,  zachowania, sprawy wychowawcze, itp.  

godz. 16.15 klasy 1-3 Szkoła Podstawowa 

godz. 17.00 klasy 4-8 Szkoła Podstawowa  

3. 11 stycznia 

2022r. 

Zebranie: 

przekazanie informacji na temat przewidywanych ocen z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania za pierwsze półrocze nauki; 

godz. 16.15 klasy 1-3 Szkoła Podstawowa 

godz. 17.00 klasy 4-8 Szkoła Podstawowa 

4. 5 kwietnia  

2022 r. 

Zebranie: 

analiza wyników nauczania, frekwencji,  zachowania, sprawy wychowawcze, itp.  

godz. 16.15 klasy 1-3 Szkoła Podstawowa 

godz. 17.00 klasy 4-8 Szkoła Podstawowa 

5. 7 czerwca  

2022 r. 

Zebranie: 

przekazanie informacji na temat przewidywanych ocen końcoworocznych  z 

poszczególnych przedmiotów i zachowania; 

godz. 16.00 klasy 1-3 Szkoła Podstawowa 

godz. 16.40 klasy 4-8 Szkoła Podstawowa 

 

 



 

 

Klasyfikacja 2021/2020 r  

 

 

 

 

 

1. 
13 stycznia 
2022 r. 

Pierwsze półrocze 
 
Przewidywane oceny niedostateczne i naganne z zachowania  do 22 grudnia 2021 r, 
pozostałe przewidywane oceny do do 5 stycznia 2022 r. 
 
12 stycznia 2022 r.- ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych 
 
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia oraz wychowawca oddziału zobowiązani są do: 
1) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego niedostatecznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnego zawiadomienia; 
2) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, odpowiednio - w czasie zajęć edukacyjnych 
oraz na zebraniach z rodzicami lub w formie pisemnej (wykaz ocen potwierdzony 
podpisem rodzica). 
 
Przewidywana ocena jest wpisywana długopisem niebieskim/czarnym przez nauczyciela w 
przedostatnią kolumnę w dzienniku. 
 

2. 
15 czerwca 
2022 r. 

Drugie półrocze 
 
Przewidywane oceny niedostateczne i naganne z zachowania  do 1 czerwca 2022 r,. 
pozostałe przewidywane do  8 czerwca 2022 r. 
 
14 czerwca 2022 r. - ostateczny termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych 
 
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia oraz wychowawca oddziału zobowiązani są do: 
1) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego niedostatecznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnego zawiadomienia; 
2) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, odpowiednio - w czasie zajęć edukacyjnych 
oraz na zebraniach z rodzicami lub w formie pisemnej (wykaz ocen potwierdzony 
podpisem rodzica). 
 
Przewidywana ocena jest wpisywana długopisem niebieskim/czarnym przez nauczyciela w 
przedostatnią kolumnę w dzienniku. 
 



 

ZARZĄDZENIE NR 2/2021/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy 

z dnia 13 września 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093). 

 

§ 1. 

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) 

zarządza się, co następuje: 

 

W roku szkolnym 2021/2022 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w następującym wymiarze: 

 

a) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy      8 dni; 

 

1. 12 listopada2021 r. 

2. 7 stycznia 2022 r. 

3. 2 maja 2022 r. 

4. 24 maja 2022 

5. 25 maja 2022 r 

6. 26 maja 2022 r 

7. 17 czerwca 2022 r. 

8. 20 czerwca 2022 r. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

          DYREKTOR SZKOŁY 

          mgr Joanna Frączek 

 


