
                               Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 
                           (Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich) 
1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych 

01.09.2021 

2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej 

(czwartek) 

 

3.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

(uprawnienie dyrektora szkoły) 

15.10.2021 (piątek) 

4.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  1.11.2021 Święto Wszystkich Zmarłych 
(poniedziałek) 

5.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  11.11.2021                                        

Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)  

6. Zakończenie pierwszego semestru 22.12.2021 

 

7. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31.12.2021 

 

8.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

06.01.2022 Święto Trzech Króli (czwartek) 

9.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
(uprawnienie dyrektora szkoły) 

7.01.2022 (piątek) 

10.Egzamin potwierdzający kwalifikacje            

w zawodzie- część pisemna, praktyczna;                     

dni wolne od zajęć dydaktycznych 

(uprawnienie dyrektora szkoły) 

10- 11.01.2022 (poniedziałek, wtorek) 

11. Ferie zimowe 31.01.- 11.02.2022 

 

12. Wiosenna przerwa świąteczna 7- 12.04.2022  
 

13. Zakończenie zajęć w klasach 

programowo najwyższych 

29.04.2022 

14. Egzamin maturalny: 

-część pisemna 

-część ustna 

 

4- 24.05.2022 

6- 17.05.2022 

15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych: 

 
a)w którym przeprowadzana jest część 

pisemna egzaminu maturalnego z języka 

polskiego, matematyki, języka angielskiego 

(uprawnienie dyrektora szkoły)                           

zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi 

przez Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej: 
 

 

4,5 i 6.05.2022                                       

(środa, czwartek, piątek) 

16.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 16.06.2022 Święto Bożego Ciała (czwartek) 

 

17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje         
w zawodzie- część pisemna, praktyczna;                     

dni wolne od zajęć dydaktycznych 

(uprawnienie dyrektora szkoły) 

2 i 17.06.2022 (czwartki) 

18. Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych 

24.06.2022 

19. Ferie letnie 27.06.- 31.08.2022 

 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz U 2002 nr 46, poz. 432, ze zm.); 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz U 2007 nr 83, poz. 562, ze zm.). 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 grudnia 2009 roku w sprawie organizacji roku szkolnego 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego 



 


