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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie 
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć  

dydaktyczno – wychowawczych 

1 września 2021 r. (środa) 

klasy I – godz. 1000,  

klasy II i III –  spotkania z wychowawcami 900,  

Święto Edukacji Narodowej Akademia 14 października 2021 r. (czwartek)  

Święto Wszystkich Świętych 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) 

Święto Odzyskania Niepodległości 
11 listopada 2021 r. (czwartek) 

Uroczystości szkolne 10 listopada 2021r (środa). 

Wigilia w szkole 22 grudnia 2021 r. (środa) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r. 

Matura z wydawnictwem Nowa Era styczeń 2022 r.  

Święto „Trzech Króli” 6 stycznia 2022 r. (czwartek) dzień wolny od zajęć 

Zakończenie I okresu 
Klasy trzecie (PG) 17 grudnia 2021 r. 

Klasy pierwsze, drugie i trzecie (PP) 04 lutego 2022 r. 

Święto Patrona Szkoły 22 stycznia 2022 r. (w szkole 31 stycznia) 

Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14  –  19 kwietnia 2022 r. 

Zakończenie zajęć w klasach trzecich  29 kwietnia 2022 r. (piątek) 

Święto Pracy 1 maja 2022 r. (niedziela) 

Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2022 r. (wtorek) dzień wolny od zajęć 

Egzamin maturalny: 

- część ustna: 

       język polski 

       język obcy nowożytny 

 

- część pisemna: 

 

 

– nie przewiduje się w 2022 r. 

– nie przewiduje się w 2022 r. 

 

– 4 maja do 23 maja 2022r. (w naszej szkole do 20 maja) 

Egzamin maturalny: termin dodatkowy: 

– część ustna 

– część pisemna 

 

nie przewiduje się w 2022 r. 

1 – 15 czerwca 2022 r.) 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (kl. 1, 2, 3 (PP)) - 

pisemna część egzaminu maturalnego: 

 z języka polskiego 

 z matematyki 

 z języka angielskiego 

 

 

4 maja 2022 r. (środa) 

5 maja 2022r. (czwartek) 

6 maja 2022 r. (piątek) 

Ogłoszenie wyników egz. maturalnego 5 lipca 2022 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

12 listopada 2021 r. 7 stycznia 2022 r. , 2 maja 2022 r., 

17 czerwca 2022 r. (na podstawie §5 Rozp. MEN w sprawie  

organizacji roku szkolnego.)  

Święto „Bożego Ciała” 16 czerwca 2022 r. (czwartek) - dzień wolny od zajęć 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –  

- wychowawczych 
24 czerwca 2022 r. (piątek)  

Ferie letnie 25 czerwca- 31 sierpnia 2022 r.  

 


