
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 
CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie 

 

1. 1 września 2021 r. 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 
Rada Pedagogiczna 

2. 09 września 2021 r. Rada Pedagogiczna 
3. 13 września 2021 r. Zebrania z rodzicami, klasy I - III 

4. 13 października 2021 r. 
Rada Pedagogiczna 
Dzień otwarty; klasy I – III 

 

5. 

 
14 października 2021 r. 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
- ślubowanie klas pierwszych + otrzęsiny 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa 
 
6. 

1 listopada 2021 r. 
Uroczystość Wszystkich Świętych 

Dzień wolny 

 
7. 2 listopada 2021 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
decyzja Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Jacka Kuronia w Warszawie 

8. 10 listopada 2021 r. Zebrania z rodzicami; klasy I - III 

 
9. 

11 listopada 2021 r. 
Narodowe Święto 
Niepodległości 

 
Dzień wolny 

 
10. 12 listopada 2021 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
decyzja Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Jacka Kuronia w Warszawie 

 
11. 

 
8 grudnia 2021 r. 

Rada Pedagogiczna 
Zebrania z rodzicami; klasy I - III 
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 

12. 23 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna 

13. 6 stycznia 2022 r. 
Święto Trzech Króli 

Dzień wolny 

 
14. 7 stycznia 2022 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
decyzja Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jacka Kuronia w Warszawie 

15. 14 stycznia 2022 r. Ostateczny termin wystawiania ocen w pierwszym 
półroczu 

 

16. 
 
18 stycznia 2022 r. 

1. Klasyfikacja i zatwierdzenie wyników nauczania 
- pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 
2. Analiza wyników nauczania i wychowania – 
pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 



 
17. 

 
19 stycznia 2022 r. 

Zebrania z rodzicami; klasy I – III 
Podsumowanie pierwszego półrocza 
Rozpoczęcie drugiego półrocza 

18. 31 stycznia -13 lutego 2022r. Ferie zimowe 
19. 3 marca 2022 r. Dzień Patrona Jacka Kuronia 
 
20. 

 
16 marca 2022 r. 

Rada Pedagogiczna 
Zebrania z rodzicami 
Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach III 
(a-e) 

21. 14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

22. 22 kwietnia 2022 r. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 
w klasach III (a-e) /”maturalnych”/ 

23. 25 kwietnia 2022 r. Rada Pedagogiczna 
– klasyfikacja uczniów klas III (a-e) /”maturalnych”/ 

 

24. 
 
27 kwietnia 2022 r. 

Rada Pedagogiczna 
– zatwierdzenie wyników nauczania w klasach III (a-e) 
Zebrania w klasach w klasach III (a-e) /”maturalnych”/ 
Dzień otwarty w klasach I, II oraz III (f-j) 

26. 29 kwietnia 2022 r. Zakończenie zajęć w klasach III (a-e) /”maturalnych”/ 
27. 2 maja 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

28. 3 maja 2022 r. 
Święto Narodowe Trzeciego Maja 

Dzień wolny 

 
29. 

4, 5, 6, 9, 10 maja 2022 r. 
egzaminy maturalne 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
- decyzja Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jacka Kuronia w Warszawie 

 
 
30. 

 
 
18 maja 2022 r. 

Rada Pedagogiczna 
Zagrożenia ocenami niedostatecznymi 
Zebranie z rodzicami klas I, II oraz III (f-j) 
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 

 
 
31. 

 
 
15 czerwca 2022 r. 

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 
w klasach I, II oraz III (f-j) 

Rada Pedagogiczna 

Zebrania z rodzicami klas I, II oraz III (f-j) 

32. 16 czerwca 2022 r. 
Boże Ciało 

Dzień wolny 

 
33. 

 
17 czerwca 2022 r. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
- decyzja Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jacka Kuronia w Warszawie 

34. 20 czerwca 2022 r. Klasyfikacja wyników nauczania 
w klasach I, II oraz III (f-j) – rok szkolny 2021/2022 



35. 22 czerwca 2022 r. Zatwierdzenie wyników nauczania 
w klasach I, II oraz III (f-j) – rok szkolny 2021/2022 

36. 24 czerwca 2022 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych w klasach I i II oraz III (f-j) 

37. 25 czerwca – 31 sierpnia 
2022 r. 

Ferie letnie 

 
38. 

 
30 czerwca 2022 r. 

1. Analizy wyników nauczania i wychowania 
- rok szkolny 2021/2022 
2. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
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