Kalendarz i organizacja roku szkolnego 2021-2022
▪

01 września 2021 r.

▪
▪
▪
▪

14 października 2021 r.
26 października 2021 r.
22 grudnia 2021 r.
23 – 31 grudnia 2021 r.
01 stycznia 2022 r.
06 stycznia 2022 r.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

31 stycznia – 13 luty 2022 r.

13 kwietnia 2022 r.
14 – 19 kwietnia 2022 r.
29 kwietnia 2022 r.
04 – 06 maja 2022 r.
16 czerwca 2022 r.
24 czerwca 2022 r.

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022:
- Klasy I – godz. 8.00 (boisko szkolne)
- Klasy II – godz. 9.00 (sala lekcyjna wg przydziału)
- Klasy III – godz. 10.00 (sala lekcyjna wg przydziału)
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas I.
- Zdjęcia klasowe.
- Spotkania wigilijne w klasach.
- Zimowa przerwa świąteczna.
- Nowy Rok.
- Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
- Ferie zimowe.
- Spotkania przy stole wielkanocnym.
- Wiosenna przerwa świąteczna.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. III – godz. 9.00.
- Egzaminy maturalne (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
- Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022:
- Klasy I – godz. 9.00
- Klasy II i III – godz. 10.00

Harmonogram zebrań i dni otwartych
▪
▪
▪
▪

16 września 2021 r.
21 października 2021 r.
18 listopada 2021 r.
16 grudnia 2021 r.

▪

27 stycznia 2022 r.

▪

24 marca 2022 r.

▪
▪

28 kwietnia 2022 r.
26 maja 2022 r.

- Zebranie informacyjne z rodzicami (dyż. kl. 3L)
- Dzień otwarty (dyż. kl. 3I)
- Dzień otwarty (dyż. kl. 3F)
- Zebranie dla klas III po GIM (dyż. kl. 3G)
- Dzień otwarty dla klas I-III po SP
- Zebranie dla klas I-III po SP (dyż. kl. 3J)
- Dzień otwarty dla klas III po GIM
- Zebranie dla klas III po GIM (dyż. kl. 2E)
- Dzień otwarty dla klas I-III po SP
- Dzień otwarty dla kl. I-III po SP (dyż. kl. 2B)
- Zebranie dla klas I-III po SP (dyż. kl. 2A)

Zebrania z rodzicami / Dni otwarte rozpoczynają się o godz. 17.30

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
▪

30 sierpnia 2021 r.

- Rada Pedagogiczna – godz. 9.00
Organizacja roku szkolnego 2021-2022.

▪

31 sierpnia 2021 r.

- Spotkania zespołów samokształceniowych.

▪

16 września 2021 r.

- Rada Pedagogiczna: Plan pracy szkoły, Plan nadzoru
pedagogicznego, sprawy różne.

▪

21 października 2021 r.

- Rada Pedagogiczna:
Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy
absolwentów.

▪

18 listopada 2021 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa.

▪

13 grudnia 2021 r.

- Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja uczniów kl. III po GIM.

▪

15 grudnia 2021 r.

- Rada Pedagogiczna – Zatwierdzenie klasyfikacji
uczniów kl. III po GIM.

▪

24 stycznia 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – Klasyfikacyjna uczniów kl. I-III po SP.

▪

26 stycznia 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – Zatwierdzenie klasyfikacji
uczniów kl. I-III po SP.

▪

24 marca 2022 r.

- Rada Pedagogiczna szkoleniowa.

▪

25 kwietnia 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja uczniów kl. III po GIM.

▪

27 kwietnia 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – Zatwierdzenie klasyfikacji
uczniów kl. III po GIM.

▪

20 czerwca 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja uczniów kl. I-III po SP.

▪

22 czerwca 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – Zatwierdzenie klasyfikacji
uczniów kl. I-III po SP.

▪ 27 czerwca 2022 r.

- Rada Pedagogiczna – godz. 10.00
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021-2022.

Rady Pedagogiczne rozpoczynają się o godz. 16.00
Obecność nauczycieli na wszystkich spotkaniach jest OBOWIĄZKOWA, a ich uczestnicy
zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

Terminarz dla klas III po GIM
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

do 30 września 2021 r.
10 grudnia 2021 r.
13 grudnia 2021 r.
15 grudnia 2021 r.
17 grudnia 2021 r.
do 04 lutego 2022 r.
18 marca 2022 r.

▪ 21 marca 2022 r.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

28 marca 2022 r.
22 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
26 kwietnia 2022 r.
27 kwietnia 2022 r.
28 kwietnia 2022 r.

▪ 29 kwietnia 2022 r.

- Wypełnienie wstępnych deklaracji maturalnych.
- Wystawienie ocen na semestr I.
- Klasyfikacja uczniów.
- Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów.
- Zakończenie semestru I.
- Oddanie ostatecznych deklaracji maturalnych.
- Wpisanie do dziennika elektronicznego proponowanych
ocen rocznych.
- Podanie uczniom i rodzicom informacji o możliwości
przystąpienia dla sprawdzianu na podwyższenie oceny.
- Sprawdziany na podwyższenie oceny rocznej.
- Wystawienie ocen rocznych.
- Klasyfikacja uczniów.
- Egzaminy klasyfikacyjne uczniów.
- Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów.
- Złożenie świadectw do podpisu przez p. Dyrektora
(do godz. 12.00).
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022
(godz. 9.00).

Terminarz dla klas I-III po SP
▪
▪
▪
▪
▪

21 stycznia 2022 r.
24 stycznia 2022 r.
26 stycznia 2022 r.
28 stycznia 2022 r.
16 maja 2022 r.

- Wystawienie ocen na semestr I.
- Klasyfikacja uczniów.
- Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów.
- Zakończenie semestru I.
- Wpisanie do dziennika elektronicznego proponowanych
ocen rocznych.
- Podanie uczniom i rodzicom informacji o możliwości
przystąpienia dla sprawdzianu na podwyższenie oceny.
- Sprawdziany na podwyższenie oceny rocznej.
- Wystawienie ocen rocznych.
- Klasyfikacja uczniów.
- Egzaminy klasyfikacyjne uczniów.
- Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów.
- Złożenie świadectw do podpisu przez p. Dyrektora
(do godz. 12.00).
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022:
- Klasy I – godz. 9.00
- Klasy II – godz. 10.00

▪ 23 maja 2022 r.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

30 maja 2022 r.
15 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.
21 czerwca 2022 r.
22 czerwca 2022 r.
23 czerwca 2022 r.

▪ 24 czerwca 2022 r.

Dni wolne (bez odpracowywania)
15 października 2021 r. (piątek)

04 maja 2022 r. (środa)

29 października 2021 r. (piątek)

05 maja 2022 r. (czwartek)

02 listopada 2021 r. (wtorek)

06 maja 2022 r. (piątek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

07 stycznia 2022 r. (piątek)

Terminy dodatkowe
▪ 30 sierpnia 2021 r.
▪ do 10 września 2021 r.
▪ do 10 września 2021 r.
▪ do 10 września 2021 r.
▪ do 15 września 2021 r.
▪ do 17 września 2021 r.
▪ do 30 września 2021 r.

- Złożenie świadectw przez wychowawców do podpisu
uczniów, którzy zdawali egzaminy poprawkowe.
- Złożenie planu pracy własnej.
- Złożenie planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli
rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu
zawodowego.
- Złożenie planu pracy wychowawczej oraz planu pracy
zespołów przedmiotowych.
- Złożenie planu pracy szkoły (Komisja ds. planu pracy
szkoły).
- Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen – kl. III po GIM
i kl. I-III po SP.
- Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen – kl. I.

Uroczystości szkolne w roku szkolnym 2021-2022
Uroczystości szkolne – wychowanie patriotyczne
(w wersji elektronicznej do wyświetlenia na telebimie)
1.

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – 02.09.2021 r. (czwartek) – Zespół przedmiotów
humanistycznych (historycy).

2.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14.10.2021 r. (czwartek) – p. Kycko, p. Wojciechowska,
p. Dziubich, p. Dudek + Zespół wychowania fizycznego.

3.

Dzień Niepodległości – 10.11.2021 r. (środa) – Zespół matematyczny.

4.

Powstanie listopadowe – 30.11.2021 r. (wtorek) – Zespół przyrodniczy.

5.

Jasełka – 22.12.2021 r. (środa) – Nauczyciel religii.

6.

Powstanie styczniowe – 28.01.2022 r. (piątek) – Zespół ekonomiczno-informatyczny.

7.

Dzień Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2022 r. (wtorek) – Zespół języka polskiego i biblioteka.

8.

Dzień Patrona Liceum + Lotniki 2022 – 25.03.2022 r. (piątek) – p. Gałgowska, p. Kuśmierski,
p. Dąbrowski + Samorząd Szkolny (głosowanie – ankieta – p. Piekarski).

9.

Konstytucja 3 Maja – 29.04.2022 r. (piątek) – Zespół języków obcych.

Uroczystości szkolne – pozostałe:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 – 01.09.2021 r. (środa) – p. Ignasiak, p. Kuśmierski.
2. Ślubowanie klas I – 14.10.2021 r. (czwartek) – p. Ignasiak, p. Kuśmierski + Wychowawcy klas I
+ Samorząd Szkolny.
3. Studniówka – styczeń-luty 2022 r. – Wychowawcy klas III: p. Golba, p. Guzowska, p. Sabała,
p. Skóra, p. Strzelczak.
4. Zakończenie roku szkolnego dla klas III – 29.04.2022 r. (piątek) – Wychowawcy klas II:
Osoba odpowiedzialna: p. Jopek + p. Felczak, p. Gałgowska, p. Piekarski, p. Serdak.
5. Piknik Szkolny – 01.06.2022 r. (środa) – p. Serdak, p. Zajączkowska + Zastępcy wychowawców.
6. Zakończenie roku szkolnego 2021-2022 – 24.06.2022 r. (piątek) – Wychowawcy klas:
- Klasy I

– Osoba odpowiedzialna – p. Dziubich + wychowawcy klas I.

- Klasy II i III – Osoba odpowiedzialna – p. Kwiatecka + wychowawcy klas III.

