
PLAN  PRACY  RADY  PEDAGOGICZNEJ 

I  SEMESTR ROK  SZKOLNY  2021/2022 

(wszelkie wydarzenia wspólne odbędą się tylko w warunkach pełnego 

bezpieczeństwa epidemicznego) 

Termin wykonania Zadanie – forma realizacji Odpowiedzialny 
31.08.2021 r. 

(wtorek) 
godz.10.00 

 

 
 

Plenarna Rada Pedagogiczna 

 
 

   Dyrekcja 

01.09.2021 r. 
(środa) 

godz. 9.00 
 
 

 
 

godz. 11.00 

 
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 

- wg harmonogramu : 
9.00  -  klasy Ia, Ib,Ic 
10.00  -  klasy Id i Ie 
11.00  -  klasy If i Ig 
 
Spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami w salach 
lekcyjnych 

Dyrekcja 
Wychowawcy klas 



01.09.2021 r. 
godz.17.00 

(środa) 
 
 
 
 
 
 
 

godz.18.00 

 
Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją w 

auli szkoły 
17.00 spotkanie z rodzicami klas: Ia, Ib, Ic 

17.30 spotkanie z rodzicami klas: Id, Ie, If,Ig 
 

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z 
wychowawcami w salach lekcyjnych (po spotkaniu z 

dyrekcją szkoły w auli) 
 

Spotkanie wychowawców klas II i III w trybie online 
(podanie informacji o organizacji szczepień oraz wybór Rad 

Rodziców) 
 

Dyrekcja 
 
 

Wychowawcy klas I 

08.09.2021 r. 
(środa) godz. 10.30 

Spotkanie wychowawców klas III z dyrektorem szkoły w 
sprawie omówienia regulaminu matur (gabinet dyr. szkoły) 

Dyrektor szkoły 

10.09.2921 r. 
(piątek) 

Ostateczny termin złożenia planów rozwoju zawodowego 
przez nauczycieli rozpoczynających staż 

Dyrektor szkoły 

13-15.09.2021 r. Wampiriada mgr B. Bynowski 
wicedyr. W. Dydo 

17.09. 2021 r. 
(piątek) 

Ostateczny termin składania planów pracy komisji 
dydaktycznej i wychowawczej 

Wicedyrektor 



22.09.2021 r. 
godz. 17.00 

 
godz. 18.00 

(środa) 

Spotkanie wychowawców klas  III z rodzicami celem 
omówienia zadań na nowy rok szkolny oraz procedur 

maturalnych 
 

Spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły 
 

Dyrekcja 
 
 

Wychowawcy klas III 

28.09.2021 r. 
(wtorek) 

Termin składania deklaracji maturalnych przez uczniów  
klas III 

Wychowawcy klas III 

30.09.2021 r. 
(czwartek) 

 
 

15.30-18.30 

Przekazanie przez wychowawców klas III zebranych i 
sprawdzonych deklaracji maturalnych 

 
 

Rada szkoleniowa przeprowadzona przez KAILEN – 
Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli – na 

temat opieki psychologiczo-pedagogicznej 

Dyrektor szkoły  
Wychowawcy klas III 

 
 

Dyrektor szkoły  
 
 

14.10.2021 r. 
godz. 10.30 
(czwartek) 

Dzień Edukacji Narodowej Dyrekcja 
Samorząd 
uczniowski 

22.10.2021 r. 
(piątek) 

Ostateczny termin przedstawienia harmonogramu 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli 

 

Wicedyrektor 

27.10.2021 r. 
godz. 17.00 

Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z Dyrektorem szkoły 
Zebrania informacyjne dla rodziców klas I-III 

Dyrekcja 
 



godz.18.00 
(środa) 

Wychowawcy klas 

25.10.2021 r. 
(poniedziałek) 

Opracowanie wyników diagnozy wstępnej dla klas 
pierwszych 

Przewodniczący 
zespołów 

przedmiotowych 

05.-07.11.2021 r. 
 (piątek - niedziela) 

Obchody 75-Lecia I LO (wg harmonogramu) 
 

Uroczystość ślubowania klas pierwszych 

Dyrekcja 
Wychowawcy klas I 

Komitet 
organizacyjny 

10.11.2021 r. 
(środa) 

Narodowe Święto Niepodległości 
/uroczystość szkolna/ 

 

Zespół historyków 

12.11.2021 r. 
(piątek) 

 

Wystawienie uczniom klas I-III proponowanych ocen za 
semestr I 

Dyrekcja 
Wychowawcy klas 

listopad Matura próbna Przewodniczący 
zespołów 

przedmiotowych 

24.11.2021 r. 
godz. 17.00 
godz. 18.00 

(środa) 
 

 
Spotkanie Rad Klasowych Rodziców z Dyrektorem szkoły 

Zebrania informacyjne dla rodziców klas I-III 
(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za 

semestr I) 

Dyrekcja 
 

Wychowawcy klas 



  

06.-08.12.2021 r. Wampiriada mgr B. Bynowski,  
Wicedyrektor  

W. Dydo 

10.12.2021 r. 
(piątek) 

Wystawienie ostatecznych ocen za semestr I Wychowawcy klas 
Nauczyciele 

przedmiotowcy 

14-15.12.2021 r. 
godz. 15.30 

(wtorek, środa) 
 

Klasyfikacyjne rady pedagogiczne: 
Klasy pierwsze i drugie 14.12.2021 r.   (wtorek) 

Klasy  trzecie 15.12.2021 r. (środa) 

Dyrekcja 

16.12.2021 r. 
godz. 17.00 
(czwartek) 

Spotkanie świąteczne pracowników I LO w auli szkoły Dyrekcja 

23.12-31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna  

 

 
 


