
 

 

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022 
 
 
FERIE, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD NAUKI: 
 

1 września - Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 listopada – Święto Wszystkich Świętych (dzień wolny od nauki) 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (+ dodatkowy dzień wolny - 12 listopada) 

23 grudnia - 2 stycznia – Ferie świąteczne (Boże Narodzenie/ Nowy Rok) 

6 stycznia – Święto Trzech Króli (+ dodatkowy dzień wolny - 7 stycznia) 

31 stycznia – 13 lutego - Ferie zimowe 

14-19 kwietnia -  Ferie świąteczne (Wielkanoc)  

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja (+ dodatkowy dzień wolny - 2 maja) 

24-26 maja - Egzaminy klas 8-ych 

16 czerwca - Boże Ciało (+ dodatkowy dzień wolny - 17 czerwca) 

24 czerwca – Zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw  

 
SPOTKANIA Z RODZICAMI  
 

3-8 września - Zebrania organizacyjne 

13 października - Dzień otwarty  

17 listopada – Dzień otwarty/ Dzień indywidualnych spotkań z wychowawcą 

15 grudnia - Dzień otwarty  

26 stycznia – Zebrania semestralne / Dzień otwarty 

9 marca - Dzień otwarty/ Dzień indywidualnych spotkań z wychowawcą 

6 kwietnia - Zebrania z rodzicami / Dzień otwarty 

11 maja - Dzień otwarty  

 
INNE ZAPLANOWANE UROCZYSTOŚCI I SZKOLNE WYDARZENIA: 
 

9 października – Zgrana sobota 

11 października – Ślubowanie klas pierwszych 

27 listopada-1 grudnia – Warsztaty sportowe - Spała 

13 grudnia - Jasełka Bachmackie - PR studio im. W.Lutosławskiego 

25 kwietnia – koncert charytatywny - PR studio im. W.Lutosławskiego 

4 czerwca - Bachmacje – festyn rodzinny/ święto szkoły 

 

- imprezy, których terminy będą ustalane na bieżąco w zależności od sytuacji pandemicznej: 

Festiwal piosenki patriotycznej – listopad (w pobliżu Narodowego Święta Niepodległości) 

Tydzień dla zdrowia 

Akcja charytatywna „BIESZCZADY” 

1-szy dzień wiosny 

Mam talent – konkurs poprzedzający koncert charytatywny  

Wycieczki i zielona szkoła (maj/czerwiec) 

Liga Debatancka (wstępne terminy -16 XI, 18 I, 22 III) 

Dni sportu  

Wyjścia wielokulturowe 

Wyjścia architektoniczne 

Zajęcia terenowe (biologia/przyroda/geografia) 

Projekt „Poznaj Mokotów” 

 

 


