ROK SZKOLNY 2021/22, SEMESTR II
LUTY
07.02.2022 termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
14.02.2022 od tego dnia obowiązuje nowy plan lekcji
19.02.2022, godz. 12.00 Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych LF i LKGW
w roku szkolnym 2022/23

MARZEC
4,7-8.03.2022 próbna matura
14.03.2022 termin wystawienia proponowanych ocen rocznych dla klas: III d, III e i III f LF
oraz III c LKGW
15.03.2022, godz. 16.30 rada pedagogiczna – omówienie ocen proponowanych dla uczniów
klas: III d, III e i III f LF oraz III c LKGW, propozycja realizacji rozszerzeń w szkołach.
od godz. 18.00 - indywidualne spotkania dla rodziców uczniów klas maturalnych oraz dzień
otwarty dla rodziców klas I, II i pozostałych III
23.03.2022, godz. 17.30 Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych do LF i LKGW
w roku szkolnym 2022/23
28.03.2022 – Dzień kultury – dzień wyjść klasowych ( kino, teatr, muzeum).

KWIECIEŃ
11.04.2022 termin wystawienia ostatecznych ocen rocznych dla uczniów klas: III d, III e, III
f LF i III c LKGW
12.04.2022 do godz. 15:00 podania o egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas: III d, III e i III
f LF oraz III c LKGW
12.04.2022, godz. 16:30 klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas: III d, III e i III f LF oraz III c
LKGW
14-19.04.2022 wiosenna przerwa świąteczna
20-22.04. i 25-26.04. egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas: III d, III e i III f LF oraz III c
LKGW
21.04. godz. 17:30 obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych LF i LKGW
22-23.04.2022 udział szkół w Targach Edukacyjnych PERSPEKTYWY
27.04.2022 zatwierdzenie klasyfikacji uczniów klas: III d, III e i III f LF oraz III c LKGW
29.04.2022, godz. 11.00 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas: III d, III e
i III f LF oraz III c LKGW
Bal maturalny

MAJ
02.05.2022 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2022 ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2022 egzamin maturalny: język polski
05.05.2022 egzamin maturalny: matematyka
06.05.2022 egzamin maturalny: język angielski
08-13.05.2022 obóz filmowy i kreacji gier
16.05.2022 oceny proponowane dla uczniów klas: I, II i III a, III b, III c LF, a także klas: I, II
oraz III a i III b LKGW
17.05.2022, godz. 16.30 rada pedagogiczna – omówienie ocen proponowanych
godz. 18:00 spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas: I, II i III a,
III b, III c LF, a także klas: I, II oraz III a i III b LKGW; dzień otwarty dla rodziców uczniów ww.
klas
18.05.2022, godz. 17.30 Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych do LF i LKGW
w roku szkolnym 2022/23
23.05.2022 (poniedziałek) egzamin moja 10 kl. 3a LF
24.05.2022 egzamin moja 10 dla uczniów kl. III b LF
25.05.2022 egzamin moja 10 dla uczniów kl. III c LF
30.05.2022 egzamin moja 10 dla uczniów kl. III a LKGW
31.05.2022 egzamin moja 10 dla uczniów kl. III b LKGW

CZERWIEC
13.06.2022 ostateczne oceny końcoworoczne dla uczniów klas: I, II i III a, III b, III c LF,
a także klas: I, II oraz III a i III b LKGW
14.06.2021 do godz. 15:00 termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne (klasy I i II LF
i LKGW oraz kl. III a, III b i IIII c LF, a także III a i III b LKGW)
14.06.2022, godz. 16.30 klasyfikacyjna rada pedagogiczna. Spotkania zespołów uczących w
poszczególnych klasach i rodziców uczniów wymagających wsparcia. Ewaluacja
Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych uczniów
godz. 18:00 spotkania rodziców uczniów klas I i II LF i LKGW z wychowawcami

13.06.2022 egzaminy edukacja filmowa i kreacji gier wideo
Klasy trzecie po podstawówce LF: Film fabularny, aktorstwo
Klasy pierwsze LKGW: gra planszowa
14.06.2022 egzaminy edukacja filmowa
Klasy pierwsze LF: Projekt Oczy szeroko otwarte i fotografia (wystawa)
Klasy drugie LF: Plan zdjęciowy w praktyce i aktorstwo
15.06 i 20-22.06 egzaminy klasyfikacyjne
16.06.2022 ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało)
17.06.2022 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.06.2022 do godz. 12.00 termin składania podań o egzaminy poprawkowe
23.06.2022 godz. 12.45 zatwierdzająca rada pedagogiczna
22.06.2022 Festiwal Twórczości (dzień teatralny)
23.06.2022 Festiwal Twórczości (dzień filmowy, kreacji gier i fotograficzny)
23.06.2021 spotkanie Zarządu i Dyrekcji z rodzicami uczniów nowoprzyjętych
24.06.2022, godz. 11.00 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06-31.08.2022 ferie letnie

