
Terminarz na rok szkolny 2021/22 

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu 

 
Data  

 
Wydarzenie  

 

27.08.2021 „przekazanie” klas 3 – spotkanie wych. byłych kl.3 z n-lami 
uczącymi kl.4 

30.08.2021 Rada Pedagogiczna inauguracyjna 

1.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu; ślubowanie 
uczniów klas pierwszych 

2-8.09.2021 Zebrania z rodzicami kl. I –w szkole 

2-15.09.2021 Diagnozy przedmiotowe klas rozpoczynających etap 
edukacyjny: klasy I i IV oraz diagnozy pozostałych klas po 
nauczaniu zdalnym  

15.09.2021 śr Rada Pedagogiczna on-line – plan pracy szkoły, plan nadzoru 
pedagogicznego, aktualizacja Statutu 

do 16.09.2021 czw Zebrania z rodzicami – w szkole  

wrzesień, 
październik 

Zebrania on-line nauczycielskich zespołów klasowych – 
omawianie, planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej 

do 30.09.2021 Rada Rodziców uchwala program wychowawczo-
profilaktyczny 

20.10.2021 śr Konsultacje on-line dla rodziców 

17.11.2021 śr Rada Pedagogiczna on-line; zatwierdzenie dostosowań 
egzaminacyjnych 

24.11.2021 śr Zebrania on-line z rodzicami 

23.12-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna 

17-30.01.2022 Ferie zimowe 

31.01.2022 pn Zakończenie I półrocza – oceny w dzienniku elektronicznym 

3.02.2022 czw Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna on-line 

9.02.2022 śr Zebrania on-line z rodzicami – omówienie wyników 
klasyfikacji; kl.8 szkolenie egzaminacyjne 

10.02.2022 czw Rada Pedagogiczna  on-line – podsumowanie I półrocza – 
realizacja planu pracy szkoły 

luty Drzwi Otwarte Szkoły pod warunkiem zakończenia pandemii 

luty, marzec Zebrania on-line nauczycielskich zespołów klasowych 
Rekolekcje/zajęcia lekcyjne pod warunkiem zakończenia 

pandemii 
23.03.2022 śr Konsultacje on-line z rodzicami 

14-19.04.2022  Wiosenna przerwa świąteczna  

Kwiecień/maj RP on-line szkolenie nauczycieli – egzamin ósmoklasisty 

18.05.2022 śr Konsultacje/zebrania on-line z rodzicami, informacja o 
postępach uczniów 

24-26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty 

1.06.2022 Święto Uczniów  

czerwiec Wycieczki szkolne pod warunkiem braku przeciwwskazań 
związanych z  pandemią 

13.06.2022 pn Zebrania on-line z rodzicami – informacja o przewidywanych 
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

20.06.2022 pn Rada Pedagogiczna on-line  – klasyfikacja roczna 

22.06.2022 śr Rada Pedagogiczna on-line – podsumowanie roku szkolnego; 
realizacja planu pracy szkoły 

23-24.06.2022 
czw-pt 

Zakończenie roku szkolnego 2021/22 wg harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2.11.2021  Wt Dzień Zaduszny 

12.11.2021  Pt po Narodowym Święcie Niepodległości 11 listopada 

7.01.2022 Pt po Święcie Trzech Króli 6 stycznia 

2.05.2022 Pn pomiędzy 1 a 3 maja - Dzień Flagi  

24, 25 i 26.05.2022 egzaminy ósmoklasisty 

17.06.2022 pt po Bożym Ciele 

 


