KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp Termin
1. 01.09.2021

Nazwa przedsięwzięcia
Odpowiedzialny
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Dyrektor

2.

01.09.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej.

09.09.2021

Zebranie w sprawie opinii powierzenia stanowiska
wicedyrektor szkoły p. Elwirze Biel.
Zebranie Rady Pedagogicznej.
Dyrektor

3.

4.

5.

·

Zaopiniowanie aneksu nr 1 do arkusza
organizacyjnego LO w Skawinie.

14.09.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej.

16.09.2021

Dyrektor

Dyrektor

Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022 ustalonych przez Ministra Edukacji i
Nauki. Informacje z narady dyrektorów
organizowanej przez Kuratora Oświaty. ·
Zapoznanie ze zmianami prawa oświatowego,
które zaczną obowiązywać w nowym roku
szkolnym. Zaopiniowanie propozycji zmian w
Szkolnym Programie Wychowawczo Profilaktycznym. Poinformowanie o przebiegu
awansu zawodowego nauczycieli szkoły.
Przedstawienie i zaopiniowanie dodatkowych dni
wolnych od zajęć szkolnych. · Przedstawienie
przez dyrektora Planu Nadzoru Pedagogicznego.
Przedstawienie i zaopiniowanie przydziału
nauczycielom czynności dodatkowych.
Zebranie z rodzicami.
Dyrektor,
wychowawcy
Procedury bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązujące w LO w Skawinie w związku z
sytuacją epidemiczną (Covid-19). Funkcjonowanie
szkoły w tzw. „reżimie” sanitarnym. Wybrane
przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.
Zapoznanie rodziców z programem
wychowawczo-profilaktycznym. Wymagania
edukacyjne z poszczególnych przedmiotów,
sposoby oceniania, warunki i tryb uzyskiwania
oceny wyższej niż przewidywana, warunki, sposób
i kryteria wystawiania ocen zachowania oraz
warunki i tryb ich podwyższania. Wybór rad
klasowych. Sprawy organizacyjne.

6.

05.10.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Opiniowanie aneksu nr 2 do arkusza
organizacyjnego. Opiniowanie organizacji pracy
szkoły: a) tygodniowego rozkładu zajęć
edukacyjnych; b) harmonogramu dyżurów; c)
harmonogramu zebrań Rady Pedagogicznej;
d) harmonogramu spotkań z rodzicami;

7.

8.

e) kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. ·
Opiniowanie rocznego planu zadań w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szk.
2021/2022. Opiniowanie wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego.
IX/X 2021
Zebranie zespołu MChE- warsztaty w ramach
Dyrektor,
MChE 2020/2021; inauguracja zajęć z uczniami. koordynator ds.
rekrutacji i
monitoringu (A.
Domagała).
X 2021-V 2022 Projekt Erasmus+ n/t zrównoważonych źródeł
Dyrektor,
energii: sesja on-line pomiędzy krajowymi
koordynator
koordynatorami projektu, spotkanie młodzieży:
projektu.
sesja szkolna, sesja on-line z młodzieżą z krajów
wymiany oraz sesje wyjazdowe:
1/ X 2021– Portugalia,
2/ XII 2021 – Polska,
3/ III 2022 – Niemcy,

4/ V 2022 – Francja
9. Ostatni tydzień Zorganizowanie happeningu w przestrzeni
X
publicznej „No promil – no problem”.
10. X-XII 2021
„Business Simulation Network czyli
przedsiębiorczy uczeń” – interdyscyplinarny,
międzyszkolny projekt eTwinning
11. 16.11.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej.
Egzamin maturalny – dostosowanie warunków i
form przeprowadzenia matury. Analiza wyników
egzaminu maturalnego 2021 – prezentacja
sprawozdania Zespołu ds. EWD i analizy
egzaminu maturalnego. Śródroczna diagnoza
dydaktyczno – wychowawcza.

Wicedyrektor,
pedagog szkolny
Dyrektor,
koordynator
projektu.
Dyrektor, lider
zespołu ds. EWD i
analizy matury
2021

12. XI 2021

Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej

Dyrektor,
koordynator
zadania

13. 18.11.2021 r.

Zebranie z rodzicami.

Dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele

14. 19.11.2020

15. XII/2021

16. 22.12.2021

17. 22.12.2021
18. 23.12.202102.01.2022
19. 11.01.2022

20. 13.01.2022

21. 17.01.2022 –
30.01.2022
22. I/II 2022
23.
24. 08.02.2022

25. III/IV 2022

26. 22.03.2022

Sprawy organizacyjne, wychowawcze,
dydaktyczne, opiekuńcze. Wyniki nauczania –
wnioski z analizy śródrocznej, wskazanie zagrożeń
oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.
Skawińska Probówka Artystyczna (SPA).
Dyrektor,
koordynator
zadania
Powiatowy turniej futsal „Liceum Skawina Cup” Dyrektor,
koordynator
turnieju
Szkolny konkurs kolęd
Koordynator
konkursu,
wychowawcy klas
Spotkanie opłatkowe
Ferie świąteczne
Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele.

Klasyfikacja śródroczna. Prezentacja sprawozdania
Zespołu ds. badania losów absolwentów
Zebranie z rodzicami.
Dyrektor, wszyscy
nauczyciele.
Informacja o cenach śródrocznych. Sprawy
organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze.
Ferie zimowe
Studniówka
Początek II okresu nauki
Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor, RR
Dyrektor, lider
promocji, wszyscy
nauczyciele.

Analiza wyników nauczania i zachowania za I
semestr. Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym
półroczu. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na
2022/2023.
Dzień otwarty dla ósmoklasistów.
Wicedyrektor,
lider promocji,
lider rekrutacji.
Zebranie Rady Pedagogicznej.
Dyrektor, wszyscy
nauczyciele.
Śródroczna analiza dydaktyczno – wychowawcza.

27. 24.03.2022

28. 14.04.2022 19.04.2022
29. 26.04.2022

· Informacje na temat organizacji i
przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2022 szkolenie
Zebranie z rodzicami.

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele.

Wyniki nauczania, efekty kształcenia - wskazanie
zagrożeń oceną niedostateczną lub
nieklasyfikowaniem.
Wielkanoc- wiosenna przerwa świąteczna.
Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele.

Końcowa klasyfikacja klas maturalnych.
30. 29.04.2022
Zakończenie roku szkolnego klas III LO - rozdanie Dyrektor
świadectw
31. 04.-23.05.2022 Wiosenna sesja egzaminu maturalnego
Przewodniczący
SZE (dyrektor)
32. VI 2022
Letni Ogród Piosenki
Koordynator
imprezy
33. 14.06.2022 r

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele

Klasyfikacja roczna.
34. 23-24.06.2022

Święto szkoły: Dzień Patrona Szkoły- sesja
naukowa, piknik szkolny, dzień sportu.

35. 24.06.2022
36. 28.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Zebranie Rady Pedagogicznej.

37. IV 2022

Podsumowanie pracy (analizy i wnioski do pracy
na przyszły rok szkolny). Wyniki i wnioski z
nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
2022/2023.
Rozpoczęcie rekrutacji do szkoły

38. VII 2022

Ogłoszenie list przyjętych do kl. I LO

Dyrektor,
koordynator
Święta szkoły
Dyrektor
Dyrektor,
nauczyciele

Lider rekrutacji,
szkolna komisja
rekrutacyjna
Lider rekrutacji,
szkolna komisja
rekrutacyjna

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w
Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
bieżącym roku szkolnym: 15.10.2021, 02.11.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 0406.05.2022, 17.06.2022.

