Załącznik nr 6 do protokołu
Rady Pedagogicznej ZSGH
dnia 27 sierpnia 2021 r.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w ZSGH
1. Rozpoczęcie roku szkolnego –01.09.2021 r.
2. I okres: od 1.09. 2021 r. – 21. 01. 2022 r.
3. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (drugi okres):
a) klasy maturalne: 29.04.2022 r.,
b) pozostałe klasy: 24.06.2022 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12. 2021 – 31.12.2021 r.
5. Ferie zimowe: 14.02.2022 – 27.02. 2022 r.
6. Rekolekcje szkolne: marzec/kwiecień 2022 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04 – 19.04. 2022 r.
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1. W technikum (9 dni):
1) 12.11.2021 r. (piątek) – po Święcie Niepodległości,
2) 07.01.2022 r. (piątek) – po Święcie Ofiarowania (Trzech Królach),
3) 10.01.2022 r. (poniedziałek) – pisemny praktyczny egzamin z kwalifikacji (D),
4) 11.01.2022 r. (poniedziałek) – pisemny praktyczny egzamin z kwalifikacji (D),
5) 02.05.2022 r. (poniedziałek) – dzień flagi
6) 04.05.2022 r. (środa) – matura z j. polskiego,
7) 05.05.2022 r. (czwartek) – matura z matematyki,
8) 06.05.2022 r. (piątek) – matura z języka angielskiego,
9) 17.06.2022 r. (piątek) – po Bożym Ciele.
2. W branżowej szkole I stopnia, w tym specjalnej (6 dni):
1) 12.11.2021 r. (piątek) – po Święcie Niepodległości,
2) 07.01.2022 r. (piątek) – po Święcie Ofiarowania (Trzech Królach),
3) 02.05.2022 r. (poniedziałek) – dzień flagi,
4) 04.05.2022 r. (środa) – matura z j. polskiego,
5) 05.05.2022 r. (czwartek) – matura z matematyki,
6) 17.06.2022 r. (piątek) – po Bożym Ciele.
3. W specjalnej przysposabiającej do pracy (4 dni):
1) 12.11.2021 r. (piątek) – po Święcie Niepodległości,
2) 07.01.2022 r. (piątek) – po Święcie Ofiarowania (Trzech Królach),
3) 02.05.2022 r. (poniedziałek) – dzień flagi
4) 17.06.2022 r. (piątek) – po Bożym Ciele.
9. Pisemne egzaminy maturalne terminy główne:
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Ustne egzaminy maturalne od 18 do 20.05. 2022 r. (w 2022 r. do części ustnej egzaminu
maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest
potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.)
10. Terminy dodatkowe egzaminu maturalnego 1 – 15 czerwca 2022 r.
11. Termin ogłoszenia wyników i przekazania świadectw, aneksów i informacji o wynikach
– 5 lipca 2022 r.
12. Egzamin maturalny poprawkowy:
− Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
− Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce
nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
− Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:
09 września 2022 r.
13. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
Sesja 1. 2022 Zima (styczeń – luty 2022)
− 10 stycznia 2022 r. – część praktyczna (podstawa 2017),
− 11 stycznia 2022 r. – część pisemna (podstawa 2017),
− 10 – 23 stycznia – części pisemna i praktyczna (podstawa 2019).
Sesja 2. 2022 Lato (czerwiec – lipiec 2022)
− 02 – 19 czerwca części pisemna i praktyczna (podstawa 2019)
14. Dni świąteczne, wypadające od poniedziałku do piątku;
a) 11 listopada 2022 r. (czwartek) – Święto Niepodległości,
b) 6 stycznia 2022 r. (czwartek) – „Trzech Króli”
c) 3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
d) 15 czerwca 2022 r. – Boże Ciało.

