KALENDARZ PLANOWANYCH WYDARZEŃ SZKOLNYCH - 2021/2022
1. Przy nauczaniu hybrydowym lub on-line kalendarz może ulec modyfikacji
2. Daty rad pedagogicznych zależne od bieżącej sytuacji – konieczność rezerwacji czasu
w środy od 15.30.
3. Opiekun pocztu sztandarowego – Aldona Korzeniewska
4. Szkolne Dni Sportu – cały rok szkolny 2021/2022
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Wrzesień
2021
Wrzesień

WRZESIEŃ 2021
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
8.00 – klasy drugie+3aP, 3bP; 10.00 – klasy pierwsze;
12.00 – klasy 3cP, 3dP, 3aG,3bG,3cG,3dG
Odpowiedzialna: klas 2d (J. Nowicka –Młyńska)
13.30 - Posiedzenie rady pedagogicznej.
17.00 – spotkanie wychowawców online z rodzicami: informacja
o szczepieniach (zapis w dzienniku), wybór „trójek” klasowych.
Akcja „Nowy w szkole” opieka uczniów klas drugich nad
pierwszoklasistami
Kiermasz używanych podręczników w formie on-line/stacjonarnej
Próbna ewakuacja
Wychowawcy klas przeprowadzą obowiązkowo lekcję
wychowawczą (zapis w dzienniku) na temat zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
82 rocznica napaści sowieckiej na Polskę:. Złożenie kwiatów przy
pomniku Sybiraków.
Odpowiedzialna: A. Okoń + poczet sztandarowy
17.00 – spotkanie rady rodziców w pokoju nauczycielskim
13.30 – posiedzenie rady pedagogicznej,
16.00 – spotkanie w auli szkoły z rodzicami klas pierwszych,
16.45 – spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami
17.00 - spotkanie w auli szkoły wychowawców klas i dyrektorów
z rodzicami klas trzecich,
17.30 – spotkanie wychowawców klas trzecich z rodzicami.
Uroczystości w Krępie Kaszubskiej
Odpowiedzialni: B. Stefanowski, M. Ziarkowski, W. Malicki
2 składy pocztu sztandarowego.
Wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych - Domek
Żeromskiego | Kawiarnia Muzeum (domekzeromskiego.pl)
Gdynia, Orłowska 6.
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11.11.2021

18.11.2021
(czwartek)

PAŹDZIERNIK 2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Uroczystości z okazji DEN
- 10.00 – uroczysta akademia – klasy pierwsze, klasy drugie
- 12.00 – uroczysta akademia – klasy trzecie (uroczystość główna)
Odpowiedzialni za akademię: chętni uczniowie z klas I-III oraz
opiekunowie - K. Harackiewicz, M. Gałka
Odpowiedzialna za zaproszenia, wystrój auli –
kl. 2a (W. Malicki)
Dzień wolny dla klas I-III (dzień dyrektorski 1/10)
9.00-15.30 - szkolenie rady pedagogicznej („Psychospołeczne
aspekty edukacji zdalnej. Ruch i rekreacja”),
9.00-15.30 – nauczyciele, którzy nie biorą udziału w szkoleniu
obowiązkowo zostają na terenie szkoły do dyspozycji dyrektora.
LISTOPAD 2021
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Uroczystości Wszystkich Świętych.
15.30 – stacjonarne spotkanie nauczycieli przedmiotów: j. polski,
j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, matematyka,
historia, wos, biologia, chemia, informatyka, geografia, fizyka
celem ustalenia zawartości arkusza maturalnego na maturę
próbną.
Przygotowane do powielenia arkusze oddajemy wicedyrektorowi
szkoły do 01.12.2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
Udział przedstawicieli w uroczystościach powiatowych,
miejskich.
Odpowiedzialni: M. Sikora, D. Wojnarowicz-Kobiela
(uroczystości kościelne), A. Korzeniewska (uroczystości pod
pomnikiem); 2 składy pocztu sztandarowego
Uroczysta msza święta, poprzedzająca uroczystości Święta Szkoły
Odpowiedzialni: o. B. Ewertowski, W. Malicki

Listopad

Uroczystości z okazji Święta Szkoły
- 10.00 – uroczysta akademia – klasy trzecie
- 12.00 – uroczysta akademia – klasy pierwsze, drugie
(uroczystość główna)
- 14.00 – uroczysty obiad.
Odpowiedzialni za akademię: chętni uczniowie z klas I-III oraz
opiekunowie - K. Harackiewicz, M. Gałka
Odpowiedzialni za zaproszenia (RCI Gdynia, Starosta, Burmistrz,
Przedstawiciele Obwodu Stilo), wystrój auli oraz opiekę nad gośćmi–
kl. 1CM (R. Warszawski)
15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej
17.00- spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami wg
potrzeb.
17.30 – spotkanie rady rodziców (pokój nauczycielski)
Międzyszkolny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora I LO

Listopad

Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego

Listopad

Dzień Tolerancji
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22.12.2021
(środa)

23-31.12 2021
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03.12.2021
08.12,2021

Do
17.12.2021
08-17.12.2021

Nerd Night
Koordynatorzy: A. Niedziela, A. Okoń, I. Mańkowski
15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej na miesiąc przed
klasyfikacją
od 16.00 – kiermasz świąteczno-noworoczny (Stowarzyszenie
Przyjaciół Żeroma, cel – na rzecz szkoły i uczniów)
17.00- spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami
(stacjonarnie)
17.30 – spotkanie rady rodziców (pokój nauczycielski)
15.30 – wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III

12.01.2022
14.01.2022
17.01.2022
27.01.2022
Styczeń

9.00-15.00 - kiermasz świąteczno-noworoczny (Stowarzyszenie
Przyjaciół Żeroma, cel – na rzecz szkoły i uczniów)
07.02.2022
08.02.20211

Spotkania wigilijno-noworoczne:
8.00 – 8.45 – klasy pierwsze i drugie
9.00 – 9.45 – klasy trzecie
Ok. 9.45 – 11.30 – spotkanie wigilijne w klasach
12.15 – spotkanie wigilijno-noworoczne pracowników szkoły
Odpowiedzialni za koncert: Klasy pierwsze (B. Kerlin koordynator, R. Warszawski, I.Mańkowski, A. Koss,
A. Podlewski)
Przerwa świąteczna
Światowy Dzień Walki z AIDS/HIV.
Odpowiedzialni: pedagog, pielęgniarka szkolna.
STYCZEŃ 2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Uroczystość Trzech Króli
15.30 – wystawienie ocen semestralnych w klasach I-III
Matura próbna dla klas III:
- 10.01 – język polski pp; 11.01 – matematyka pp
- 12,01 – język obcy pp; 13.01 – przedmiot wybrany
- 10.01-13.01 - klasy I-III – lekcje blokowe
Odpowiedzialni: przygotowanie egzaminu - A. Niedziela;
przygotowanie: auli –kl. 2c (M. Ziarkowski); sali
gimnastycznej – kl. 2a (W. Malicki);
gabinetów – 2b (K. Harackiewicz)
Ok. 14.00 – posiedzenie rady pedagogicznej, klasyfikacja
uczniów klas I-III
10.55- podsumowanie I semestru nauki
Początek II semestru roku szkolnego 2021/2022
12.00 - oddanie wicedyrektorowi sprawdzonych arkuszy
próbnej matury oraz zbiorczych wyników.
Oxfordzkie Debaty Klas.
Odpowiedzialne: A. Okoń, J. Nowicka-Młyńska, W. Malicki.
LUTY 2022
Klasy III - ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej
Dzień Bezpiecznego Internetu
Odpowiedzialni: klasa CYBER.MIL oraz R. Warszawski, R.
Apanowicz, W. Malicki.

11.02.2022
14-27.02.2022

01.03.2022

21.03.2021

23.03.2022

Marzec

Marzec
Marzec/kwiecień

13.04.2022
14.-19.04.2022
22.04.2022
26.04.2022
(wtorek!)
28.04.2022
29.04.2022

Poczta walentynkowa
Odpowiedzialni: Szkolny Samorząd Uczniowski, A. Okoń
Ferie zimowe
MARZEC 2022
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Odpowiedzialni za wystawę okolicznościową: A.
Korzeniewska (3dP), A. Podlewski (1d)
„Mam talent”
Odpowiedzialni: Szkolny Samorząd Uczniowski oraz
wychowawcy klas.
15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej na miesiąc przed
klasyfikacją klas trzecich
17.00- spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami
Przygotowanie Dni otwartych szkoły
Odpowiedzialni: A. Niedziela – koordynator, A. Okoń,
J. Nowicka-Młyńska, M. Gałka, K. Harackiewicz, K. Sawicz.
III edycja Festiwalu Profilaktycznego „3×5”.
Odpowiedzialni: J. Nowicka-Młyńska, A. Okoń
Rekolekcje wielkopostne
o. B. Ewertowski, W. Malicki
KWIECIEŃ 2022
15.30 - wystawienie ocen proponowanych w klasach trzecich
po szkole gimnazjalnej.
Wiosenna przerwa świąteczna
15.30 - wystawienie ocen końcoworocznych w klasach
trzecich po szkole gimnazjalnej.
15.30 - posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja klas
trzecich po szkole gimnazjalnej.
9.00- Spotkanie dyrektorów i wychowawców klas z uczniami
klas trzecich po szkole gimnazjalnej.
Cztery pierwsze lekcje (pełne)
- 12.00 – uroczysta akademia – pożegnanie absolwentów
Delegacje uczniów z klas I-IIIP.
- po akademii - spotkanie absolwentów z wychowawcami klas
Odpowiedzialni za akademię: chętni uczniowie z klas I-III oraz
opiekunowie - K. Harackiewicz, M. Gałka
Odpowiedzialni za zaproszenia, wystrój auli, zaproszenia,
opieka nad gośćmi – kl. 1a (I. Mańkowski)

29.04.2022

25.04-10.05.2022

Kwiecień
Kwiecień

Przygotowanie auli, sali gimnastycznej i gabinetów lekcyjnych
do egzaminu maturalnego:
Kl. 3aP – sala gimnastyczna (R. Apanowicz)
Kl. 3cP – aula (B. Majko-Tutak)
Kl. 2d – gabinety (J. Nowicka-Młyńska)
Wystawa z okazji Święta 3 maja
Odpowiedzialni: kl. 3dP (A. Korzeniewska), Szkolny
Samorząd Uczniowski (A. Okoń)
Wystawa z okazji Obchodów Dnia Ziemi
Odpowiedzialni: A. Pobrucka, A. Koss (chętni uczniowie
z klas I-III)
World song – konkurs piosenki w ramach obchodów Dni
Języków Obcych
Odpowiedzialni: koordynator- M. Ziarkowski+ nauczyciele
języków obcych.

MAJ 2022
02.05.2022
(poniedziałek)
03.05.2022
(wtorek)
Od 04.05.2022 –
20.05.2021

24.05-26.05.2022

Dzień wolny
Święto flagi - Uroczystości powiatowe (poczet sztandarowy)
Odpowiedzialna: B. Lomnitz
Dzień wolny
Święto Konstytucji 3 maja; Uroczystości miejskie i powiatowe
(2 składy pocztu sztandarowego)
Odpowiedzialne: B. Majko-Tutak, R.Pietras
Egzamin maturalny.
Dni dyrektorskie (5/10) tylko w nauce stacjonarnej dla klas
I-IIIP na czas egzaminu maturalnego z j. polskiego(pp),
języka angielskiego (pp), matematyki (pp) oraz języka
angielskiego (pr) – od 04.05 do 09.05.2022
Lekcje w formie on-line dla klas I-III- rezygnacja z dni
dyrektorskich!
Udział nauczycieli w pracach komisji nadzorujących egzamin
ósmoklasisty:
- 24.05.2022 – 9.00 – j. polski
- 25.05.2022 – 9.00 – matematyka
- 26.05.2022 – 9.00 – język obcy nowożytny

25.05.2022

03.06.2022
13-15.06.2022
17.06.2022
16.06.2022
20.06.2022
21.06.2022
(wtorek)
22-23.06.2022
24.06.2022
27.06.2022
Od 01.06.2021

Lipiec
Lipiec

Po 20.08.2022
23.08.2022
29.08.2022
(poniedziałek)
01.09.2022

15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej na miesiąc przed
klasyfikacją
17.00- spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami
17.30 – spotkanie rady rodziców (pokój nauczycielski)
CZERWIEC 2022
15.30 – wystawienie ocen proponowanych w klasach I-III
Dni dyrektorskie (9/10)
Wycieczka nauczycieli
Boże Ciało – dzień wolny
15.30 – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I-III
- Plan B,
- 12.00 – posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja
klas I-III
- Plan B,
– druk świadectw, porządkowanie dokumentacji
Zakończenie roku szkolnego wg wewnętrznego harmonogramu
Odpowiedzialna: kl. 2c (M. Ziarkowski)
10.00- posiedzenie rady pedagogicznej
Wycieczki klas

LIPIEC 2022
Rozdanie świadectw maturalnych
Odpowiedzialne: A. Niedziela, I. Bartko
Rekrutacja do klas pierwszych.
Skład komisji: A. Niedziela (przewodnicząca), A. Okoń,
R. Warszawski, W. Malicki, B. Stefanowski, M. Ziarkowski,
I. Bartko.
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2022
Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-IIIP
Maturalne pisemne egzaminy poprawkowe
10.00 – posiedzenie rady pedagogicznej
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Odpowiedzialna: kl. 2d (A. Podlewski)

