
 
 

 
 

Kalendarz roku szkolnego 2021/22 Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika   

01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22  

14.09.2021 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I i II 

15.09.2021 Zebranie z Rodzicami uczniów klas III 

09.2021 Warsztaty integracyjne dla uczniów klas I  

do 30.09.2021 Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas III 

14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych  

15.10.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  

04.11.2021 Wybory do Samorządu Szkolnego 

12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych 

23.11.2021 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I i II – powiadomienie o 

postępach     w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania             

(w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego przez e-dziennik lub 

Teams 18.15) 

24.11.2021 Zebranie z Rodzicami uczniów klas III   powiadomienie o postępach               

w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w sytuacji 

zagrożenia epidemiologicznego przez e-dziennik lub Teams 18.15) 

12.2021 Tydzień projektów 

20.12.2021 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w klasach maturalnych.               

Wpisanie ostatecznych ocen do dziennika. 

22.12.2021 Zakończenie I okresu dla klas maturalnych 

22.12.2021 Poranek wigilijny  godz. 9.00 i wigilie klasowe/ zapalenie choinki 

23-31.12.2021 Przerwa świąteczna  

04.01.2022 Zebranie z Rodzicami uczniów klas maturalnych – powiadomienie               

o postępach w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania                  

(w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego przez e-dziennik lub 

Teams 18.15) 

07.01.2022 Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno  -wychowawczych 

10-15.01.2022 Próbne egzaminy maturalne 

12.01.2022 Zakończenie klasyfikacji w klasach I-III po SP 

14.01.2022 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I-III   po SP powiadomienie                

o wynikach    w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania                

(w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego przez e-dziennik lub 

Teams 18.15) 

14.01.2022 Zakończenie I okresu dla uczniów klas I-III po SP 
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17-30.01.2022 Ferie zimowe 

19.02.2022 Dzień Nauki Polskiej. Święto Patrona Szkoły. 

Do 05.02.2022 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych przez uczniów klas III 

03.2022 Dni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

22.03.2022 Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców (pisemnie)               

o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych                 

z zachowania 

22.03.2022 Zebranie z Rodzicami uczniów klas maturalnych   powiadomienie                     

o postępach w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania                     

(w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego przez e-dziennik lub 

Teams 18.15) 

07.04.2022 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I-III   po SP powiadomienie                      

o wynikach   w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania                  

(w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego przez e-dziennik lub 

Teams 18.15) 

13.04.2022 Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców  (pisemnie)   

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz z zachowania.   Wpisanie ocen proponowanych do dziennika. 

14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna  

22.04.2022 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w klasach maturalnych.                  

Wpisanie ostatecznych ocen do dziennika. 

29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych  

kwiecień/maj.2022 Polsko-niemiecka  wymiana młodzieży  

02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych 

04-23.05.2022 Egzaminy maturalne w części pisemnej  

04-06.05.2022 Egzamin maturalny w części pisemnej: j. polski, matematyka,                              

j. angielski. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

15.05.2022 Poinformowanie uczniów klas I-III po SP i ich rodziców (pisemnie)                 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych.  

08.06.2022 Poinformowanie uczniów i ich rodziców  (pisemnie) o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

z zachowania.  Wpisanie ocen proponowanych do dziennika. 

15.06.2022 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w klasach I-III.                             

Wpisanie ostatecznych ocen do dziennika. 

17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

23. 08.2022 Egzaminy poprawkowe w części pisemnej  

 

 

 


