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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. S. Marusarza 

w WOJCIECHOWIE 

1.  Rozpoczęcie 

rocznych zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

 

1 września 2021 r. 
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a 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) oraz z 2019 r. (poz. 318 i 1093) 

 

2.  Dodatkowy dzień 

wolny Dzień 

Edukacji 

Narodowej 

14 października 2021 r. 
(dzień zostanie odpracowany) 

3.  Dodatkowy dzień 

wolny po Dniu 

Edukacji 

Narodowej 

15 października 2021 r. 
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku 

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

 

4.  11 listopad 11 listopada 2021 r. 
(Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych  i opiekuńczych) 

 

5.  Dodatkowy dzień 

wolny po 11 

listopada 

12 listopada 2021 r. 
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku 

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

 

6.  Zimowa przerwa 

świąteczna  

 

23 – 31 grudnia 2021 r. 
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia18 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). 

 

7.  Święto Trzech 

Króli   
6 stycznia 2022 r. 
(Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych) 

8.  Dodatkowy dzień 

wolny po święcie 

Trzech Króli 

7 stycznia 2022 r. 
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego – Dz. U.   poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093)   
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9.  Ferie zimowe 14 - 27 lutego 2022 r. 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego(Dz.U.Nr46,poz.432,zpóźn.zm.),§  3  ust.  1  pkt  2  rozp

orządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) 

 

10.  Wiosenna 

przerwa 

świąteczna 

 

14 kwietnia –19  kwietnia 2022r. 
(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). 

 

11.  Dodatkowy dzień 

wolny po  

1 Maja                                   

 

2 maja 2022 r. 
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego – Dz. U.   poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093; 

§ 1  ust.  1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 27 

listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) 

 

12.  3 maja  3 maja 2022 r. 
(Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych) 

 

13.  Egzamin 

ósmoklasisty: 

Język polski 

Matematyka 

Język obcy 

nowożytny 

Dodatkowe dni 

wolne 

 

24 maja 2022 r. 

25 maja 2022 r.  

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). 

14.  Boże Ciało 16 czerwca 2022 r.                                     
 (Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych) 

 

15.  Dodatkowy dzień 

wolny 

piątek po Bożym 

Ciele 

17 czerwca 2022 r.   

(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego – Dz. U.   poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093)   
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16.  Zakończenie 

zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

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). 

17.  Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 
(podstawa prawna(§3 ust.1pkt.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). 

 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz. U. poz. 1603, z późn. 

zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

informuje, iż cytowane rozporządzenie daje dyrektorowi szkoły możliwość 

indywidualnego ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych: w czasie sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych, jak też 

innych dni uzasadnionych organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności 

lokalnej. Nowelizacja nakłada także na dyrektorów obowiązek ogłoszenia w 

określonym terminie planu dodatkowych dni wolnych. 

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ogłasza, że dodatkowymi dniami 

wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są: 

1) 14.10.2021 r. / po odpracowaniu / 

2) 15.10.2021 r. 

3) 12.11.2021 r. 

4) 7.01.2022 r. 

5) 2.05.2022 r. 

6) 24.05.2022 r. (egzamin w kl. VIII)    

7) 25.05.2022 r. (egzamin w kl. VIII)  

8) 26.05.2022 r. (egzamin w kl. VIII) 

9) 17.06.2022 r. 
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Spotkania z rodzicami: 

 

08.09. 2021 (środa) (spotkania informacyjne dla rodziców, wybór trójek 

klasowych) 

21.10.2021 (czwartek) – wywiadówka – informacja o postępach w nauce 

22.11.2021 (poniedziałek) - konsultacje 

21.12.2021 (wtorek) – wywiadówka– informacja o       przewidywanych 

ocenach niedostatecznych 

04.02.2022 (piątek) – podsumowanie I półrocza 

25.04.2022 (poniedziałek) – wywiadówka/konsultacje  (spotkanie z rodzicami 

klas VIII dotyczące egzaminu ósmoklasisty) 

19.05.2022 (czwartek) – wywiadówka - informacja o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych. 

 

 

 
 


