
PLAN PRACY SZKOŁY 

KALENDARIUM SZKOLNE 2021/2022 

 

01.09.2021 

śr 
 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022. 
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów 
klas pierwszych  

godz. 8.00 

godz. 9.30 
Spotkanie wychowawców z uczniami klas drugich  
i trzecich w salach lekcyjnych  

 

06 – 10.09.2021  

Przeprowadzenie w klasach trzecich po szkole 
podstawowej i po gimnazjum sprawdzianów 
związanych z ustaleniem stanu wiedzy z okresu 
nauczania w systemie zdalnym.  

 

09.09.2021 
czw 

Zebranie z rodzicami – klasy I i III po GM – 
stacjonarnie, klasy II i III po SP - online. godz.17.00 

 

13-17.09.2021 
pn-
pt 

Sprawdzian wybranych umiejętności z matematyki po 
szkole podstawowej – klasy I.  

 

20-24.09.2021 
pn-
pt 

Składanie deklaracji przez uczniów klas trzecich LO  
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego oraz  
o wyborze przedmiotów egzaminacyjnych. 

   

27-28.09.2021 
pn-
wt 

Test diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas 
III po GM – poziom podstawowy  

   

04-05.10.2021 
pn-
wt 

Test diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas 
III po GM – poziom rozszerzony 

 

07.10.2021 
godz.17.00 

czw 
Zebranie z rodzicami –– klasy II i III po SP - 
stacjonarnie, klasy I i III po GM - online. 

 

13.10.2021 śr Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

 

14.10.2021 czw 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
i wychowawczych. 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 

15.10.2021 pt 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 



X/XI.2021  
Testy diagnostyczne dla uczniów klas III po GM –  
poziom podstawowy: język polski, język obcy.  

 

04.11.2021 

godz.17.00 
czw 

Konsultacje z rodzicami.  

 

10.11.2021 śr „Projekt” z okazji Święta Niepodległości. 

 

11.11.2021 czw 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych. 

 

12.11.2021 pt 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 

15 – 19.11.2021 
pn-
pt 

Testy diagnostyczne dla uczniów klas III po GM – 
przedmioty dodatkowe: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, fizyka, biologia, chemia, 
historia, WOS, geografia, informatyka, j. polski. 

 

24.11.2021 śr Pisemny egzamin DSD II.  

 

06.12.2021 pn 
Turniej o Puchar Dyrektora I LO w koszykówce 
dziewcząt. 

 

09.12.2021 
czw 

  
Zebrania z rodzicami. 17.00  

 

13.12.2021 pn Zakończenie klasyfikacji klas III LO. 

 

 13-14.12.2021 
pn-
wt 

Ustny egzamin DSD. 

 

22.12.2021 

śr 

Spotkania przedświąteczne uczniów i pracowników 
szkoły. 

godz.10.00 Wigilie klasowe. 

godz.12.00 
Wigilia dla nauczycieli. 
 

 

23 – 31.12.2021  Zimowa przerwa świąteczna. 

 

06.01.2022 czw 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych. 



 

07.01.2022 pt 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 

10-14.01.2022  

Test diagnostyczny dla uczniów klas III po GM – 
poziom podstawowy: język polski, język angielski, 
język francuski, język niemiecki, matematyka.  
Test diagnostyczny dla uczniów klas III po GM – 
przedmioty dodatkowe:  
j. polski, j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, fizyka, biologia, chemia, 
matematyka, historia, WOS, geografia, informatyka. 
Materiały przygotowane przez wydawnictwo Nowa 
Era. 
 

 

17.01.2022 pon Zakończenie klasyfikacji uczniów klas I, II i III po SP. 

 

14 – 27.02.2022  
Ferie zimowe, obóz zimowy (w pierwszym 
tygodniu ferii). 

 

28.02.2022 pn 
Dzień Patrona Szkoły (27 lutego – rocznica śmierci 
Edwarda Dembowskiego).  

 

….02.2022  Studniówka. 

 

........2022  Targi edukacyjne. 

09.03.2022  Pisemny egzamin DSD I.  
 

10.03.2022 
czw 

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas. 
 17.00  

 

koniec III.2022  Wyjazd do Muzeum Powstań Śląskich – klasy I i II. 

 

08.04.2022 pt Koniec klasyfikacji uczniów klas III po GM. 

 

11 - 13.04.2022 
pn - 
śr 

Rekolekcje Wielkopostne. 
Konkurs Talentów – eliminacje. 

 

14 - 19.04.2022  Wiosenna przerwa świąteczna. 



 

22.04.2022 pt Światowy Dzień Ziemi. 

 

23.04.2022 sb Dzień Otwarty. 

 

28/29.04.2022 

godz. 17.00 

czw,
pt 

Zakończenie zajęć i pożegnanie klas trzecich po 
GM. 
 

 

29.04.2022 pt 
„Projekt” z okazji Święta 3 Maja i rocznicy Powstań 
Śląskich. 

 

02.05.2022 pn 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 

03.05.2022 wt 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych. 

 

04.05.2022 

05.05.2022 

06.05.2022 

 śr, 
czw, 
pt 

Pisemne egzaminy dojrzałości (przedmioty 
obowiązkowe). 

 

04 – 06, 
09.05.2022 

śr-
pt, 
pn 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych dla uczniów klas I, II i III po SP; 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 

12.05.2022 
czw 

Zebranie z rodzicami. 
 17.00  

 

po 18.05.2022  
Wyjście do Muzeum Żydów Górnośląskich  
w Gliwicach – klasy II i III po SP. 

 

21.05.2022 sb Dzień otwarty. 

 

23 – 27.05.2022 

 
pn-
pt 

Badanie wyników nauczania z przedmiotów 
realizowanych w zakresie rozszerzonym – III klasy po 
SP. 
Diagnoza po pierwszej i drugiej klasie liceum  
z matematyki. 

 

10.06.2022 pt 
Festyn szkolny. 
Dzień Europejski i Dzień Języków Obcych.  
Konkurs Talentów. 

 



13.06.2022 pn Koniec klasyfikacji uczniów klas I-III po SP. 

 

16.06.2022 czw 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych. 

 

17.06.2022 pt 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych; 
Deklaracje od rodziców o zapewnieniu opieki. 

 

20-23.06.2022 
pn-
czw 

Dni Sportu. 

 

24.06.2022 

godz. 10.00 

pt Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

 
 


