KALENDARZ - ROK SZKOLNY 2021/2022
daty
Sierpień
2021
27.08.

godziny

9.00



26-27.08.
31.08. (wt.)

9.00
10.00





Wrzesień
2021
01.09. (śr.)

10.00



według
harmonogramu



01.09
(śr) wg
harmonogramu
02.09 (czw.)
wg harmonogramu
08 – 10.09.
14.09 (wt)
11:45
do końca
września

wydarzenia







Październik
2021
13.10 (śr)
14.10. (czw)
28.10. (czw.)

11:45
wg
harmonogramu

29.10 (pt)

Grudzień
2021
14-15.12
16-17.12
22.12. (śr.)
23 - 31.12.

9.00
11.00

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22– przekazanie
sztandaru
spotkanie z wychowawcami dla uczniów wszystkich klas w
salach
Zebrania z Rodzicami
integracja dla uczniów klas I
Posiedzenie rady pedagogicznej
wstępna decyzja maturzystów 2022 dotycząca wyboru
przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego
PRÓBNA EWAKUACJA

 Spotkanie Nauczycieli z okazji święta KEN
 Święto KEN – dzień wolny od zajęć
 Ślubowanie uczniów klas 1 i Święto Szkoły


Listopad
2021
01,02,11,12.11
(pon,wt,czw,pt)
25.11. (czw)
17.30 – 19.30
18.30
29.11-3.12

Diagnozy z przedmiotów kierunkowych dla kandydatów do klas
1, 2 i 3 VI LO
egzaminy poprawkowe
posiedzenie rady pedagogicznej (CZYTELNIA)
spotkania zespołów przedmiotowych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych



dni wolne od zajęć





dzień otwarty dla rodziców
zebranie dotyczące studniówki
Próbne matury wg zapotrzebowania







Testy międzyklasowe z matematyki
Próbne matury z j.polskiego (P) i matematyki (R)
wigilie klasowe – spotkania z wychowawcami
spotkanie wigilijne wszystkich pracowników Szkoły
zimowa przerwa świąteczna

Styczeń
2022
06.01 (czw)
10.01 (pon)
11.01 (wt)

15:00
13:00

12.01 (śr)
13.01 (czw)

14:00
14:00

15:00

17:30
Luty
2022
31.01-11.02
07.02. (pon)

24.02 (czw)












próbne matury z Nową Erą



zebranie z Rodzicami




ferie zimowe

11:45




Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć
Termin wystawienia ocen semestralnych
Klasyfikacja klas 3A-3G oraz 3/1-3/7
Klasyfikacja klas 2/1-2/7 oraz 1/1-1/4
Klasyfikacja klas 1/5-1/7
posiedzenie rady pedagogicznej:
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w I semestrze,
sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych, w
tym analiza egzaminu maturalnego

do tego dnia maturzyści dokonują ostatecznego wyboru
przedmiotów i poziomu egzaminu maturalnego oraz składają
wnioski o dostosowanie warunków egzaminu
posiedzenie rady pedagogicznej:
zatwierdzenie zasad i terminarza rekrutacji
zatwierdzenie profili klas na rok szkolny 2022/2023.

Marzec
2022
31.03 (czw)
Kwiecień
2022
07.04. (czw.)

17:00-19:00

11.04 (pon)

15:00

15.00
17.30 – 19.30

14-19.04

 próbne matury
 dzień otwarty dla kandydatów do naszej Szkoły

 szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej (Matura 2022)
 dzień otwarty dla Rodziców
 termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o
przewidywanych ocenach rocznych
 wiosenna przerwa świąteczna

25.04. (pon.)

15:00

26.04. (wt.)
27.04. (śr.)

14.00
11:45

 termin ustalenia ocen rocznych dla uczniów klas maturalnych
 posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas maturalnych
 posiedzenie rady pedagogicznej:

13:00

podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów
klas maturalnych
 zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych

29.04. (pt.)

Maj
2022
04, 05, 06,
09.05
04.05. (śr)

dni wolne od zajęć – Matura 2022

06.05. (pt.)

 pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
 pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy
 pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego –

09.05.(pon.)

 pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego –

05.05. (czw.)

poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Czerwiec
2022
01.06. (śr)
02.06. (czw)

15:00

 termin powiadomienia uczniów o przewidywanych

17:30






06.06.-10.06
15.06. (śr)
16, 17.06
(czw, pt)
20.06. (pon)

15:00

14.00

21.06. (wt)
22.06. (śr)

14.00
długa przerwa

24.06. (pt)

Wg
harmonogramu

12:00

ocenach rocznych
Zebrania z Rodzicami
sprawdziany międzyklasowe
termin ustalenia ocen rocznych
Boże Ciało, dni wolne od zajęć

 posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas 1/1 – 1/7
oraz 2/1-2/3
 posiedzenie komisji klasyfikacyjnych klas 2/4–2/7 oraz 3/1-3/7
 posiedzenie rady pedagogicznej:
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji rocznej
 zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku
szkolnym 2021/22:
- sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych i
wnioski do pracy na rok szkolny 2022/2023

