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PLAN PRACY
ROK SZKOLNY 2021/2022
Data

Wydarzenie

Uwagi/odpowiedzialni

*1 września 2021 r. (środa)

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

godz. 10:00

22-24 września 2021 r. (środa - piątek)

Obóz przetrwania dla klas II i III

wychowawcy klas i wyznaczeni
nauczyciele

30 września 2021 r. (czwartek)

•

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
• Zebranie z rodzicami

•
•

godz. 13.30
godz. 16.30

7 października 2021 r. (czwartek)

Powiatowe Biegi Sztafetowe

klasa III LOg ; nauczyciel
wych.fiz.

*14 października 2021 r. (czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

zajęcia zorganizowane przez
młodzież

Biegi Sztafetowe - zawody wojewódzkie

*października 2021 r.

•

*5 lub 10 listopada (piątek/środa)

Święta Niepodległości ; Święto Szkoły
• ślubowanie uczniów klasy I i II

kl. III LOw i III LOp

Święto Niepodległości

**11 listopada 2021 r. (czwartek)
*12 listopada 2021 r. (piątek)
22 listopada 2021 r. (poniedziałek)

nauczyciel wych. fiz. ; wyznaczone klasy
i nauczyciele

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
ostateczny termin zaznaczania w dzienniku lekcyjnym uczniów
zagrożonych ocenami niedostatecznymi za I semestr

klasy maturalne

• Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 listopada 2021 r. (środa)

• godz. 13.30
• godz. 16.30

• zebranie z rodzicami uczniów klasy maturalnej
13 grudnia 2021 r. (poniedziałek)

•

•

Ostateczny termin zaznaczania w dzienniku uczniów
zagrożonych ocenami niedostatecznymi za I semestr
• Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

wszyscy nauczyciele

•

nauczyciel historii

20 grudnia 2021 r. (poniedziałek)
do godz. 12:00

Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach
maturalnych

wszyscy nauczyciele

20 grudnia 2021 r. (poniedziałek)

posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

klasy maturalne

21 grudnia 2021 r. (wtorek)

• zebranie z rodzicami
• „Wigilia w internacie”

23 grudnia - 2 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

**6 stycznia 2022 r. (czwartek)
*7 stycznia 2022 r. (piątek)

Święto Trzech Króli

•

• godz. 16.00
godz. 17.00 kierownik int.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

wszyscy nauczyciele

26 stycznia 2022 r. (środa)

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

godz. 14.30

27 stycznia 2022 r. (czwartek)

Zebranie z rodzicami

godz. 16.30

31 stycznia -13 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

1 marca 2022 r. (wtorek)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

nauczyciel wos

1 kwietnia 2022 r. (piątek)

Ostateczny termin zaznaczenia w dzienniku lekcyjnym uczniów
zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku

klasa maturalna

6 kwietnia 2022 r. (środa)

Zebranie z rodzicami uczniów klasy maturalnej

godz. 16.30

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

do 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

27 kwietnia 2022 r. (środa)

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla uczniów
klas maturalnych

29 kwietnia 2022 r. (piątek)

*2 maja 2022 r. (poniedziałek)
**3 maja 2022 r. (wtorek)
*4 maja 2022 r. (środa)
*5 maja 2022 r. (czwartek)
*6 maja 2022 r. (piątek)
9 maja 2022 r. (poniedziałek)
10 maja 2022 r. (wtorek)
11 maja 2022 r. (środa)
12 maja 2022 r. (czwartek)
13 maja 2022 r. (piątek)
13 maja 2022 r. (piątek)
16 maja 2022 r. (poniedziałek)
17 maja 2022 r. (wtorek)
18 maja 2022 r. (środa)

•

Zakończenie zajęć dydaktycznych w kl. maturalnej
• Święto Konstytucji 3-go Maja

klasa maturalna

kl. I LO

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Konstytucji 3 Maja
Matura (część pisemna) język polski PP

dzień wolny od zajęć dla pozostałych
uczniów

Matura (część pisemna) matematyka PP

dzień wolny od zajęć dla pozostałych
uczniów

Matura (część pisemna) język angielski PP

dzień wolny od zajęć dla pozostałych
uczniów

Matura (część pisemna) język angielski PR
Matura (część pisemna) język polski PR
Matura (część pisemna) matematyka PR
Matura (część pisemna) biologia PR
Matura (część pisemna) wiedza o społeczeństwie PR
Matura (część pisemna) język niemiecki PR
Matura (część pisemna) chemia PP
Matura (część pisemna) historia PR
Matura (część pisemna) geografia PR

19 maja 2022 r. (czwartek)
23 maja 2022 r.(poniedziałek)

Matura (część pisemna) fizyka PR
Ostateczny termin zaznaczania w dzienniku lekcyjnym uczniów
zagrożonych ocenami niedostatecznymi za rok szkolny
2021/2022.

Od 18 maja do 20 maja 2022 r.

Egzaminy maturalne część ustna (tylko dla uczniów, którym wynik z tej części
egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą).

25 maja 2022 r. (środa)

Zebranie z rodzicami

godz. 16.30

*1 czerwca 2022 r. (środa)

Dzień sportu – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

nauczyciel wych. fiz.

czerwiec 2022 r.

Obóz przetrwania

wychowawcy

**16 czerwca 2022 r. (czwartek)

Boże Ciało

20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawiania ocen za II semestr

wszyscy nauczyciele

21 czerwca 2022 r. (wtorek)

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

godz. 14.30

24 czerwca 2022 r. (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych

godz. 10.00 ; klasa II LO

24 czerwca -8 sierpnia 2022 r.

Praca szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

25 czerwca -31 sierpnia 2022 r.

Wakacje

5 lipca 2022 r. (wtorek)

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

23 sierpnia 2022 r. (wtorek)

*

•

Poprawkowe egzaminy maturalne- część pisemna
• Egzaminy poprawkowe

25 lub 29 sierpnia 2022 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

31 sierpnia 2022 r. (środa)

Koniec roku szkolnego 2021/2022

dni wolne od zajęć dydaktycznych

** dni wolne od pracy

