
Załącznik nr 3 

HARMONOGRAM  PRACY SZKOŁY 2021/2022  
(budynek przy ul. J. Piłsudskiego 1) 

 
I. ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI 

Ze względu na stan epidemiologiczny terminy zebrań mogą być zmienione lub odwołane. Rodzice powinni 
utrzymywać stały kontakt ze szkołą w formie elektronicznej (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna) lub 
telefonicznie. Można ustalać termin spotkań indywidualnych. 
 

 15.09.2021r.  zebrania informacyjne; wybory do Rady Rodziców; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa, 
dokumentami regulującymi pracę szkoły; przedstawienie informacji dotyczących pracy szkoły w nowym roku 
szkolnym (zebranie z rodzicami) 

 06.10.2021r. – konsultacje indywidualne 
 03.11.2021r.  - informacja o wynikach nauczania i zachowania (zebranie z rodzicami) 
 01.12.2021r.  - konsultacje indywidualne 
 05.01.2022 r. -  informacja o wynikach nauczania i zachowania, poinformowanie rodziców o przewidywanych   

              ocenach niedostatecznych w I półroczu (zebranie z rodzicami) 
 02.02.2022r.  -  podsumowanie pracy w I półroczu (zebranie z rodzicami) 
 marzec 2022 r. - konsultacje indywidualne 
 06.04.2022r.  - informacja o wynikach nauczania i zachowania (zebranie z rodzicami) 
 11.05.2022r.   - informacja o wynikach nauczania i zachowania, poinformowanie o przewidywanych ocenach  

                            niedostatecznych na koniec roku szkolnego (zebranie z rodzicami) 
czerwiec 2022 r.  - konsultacje indywidualne, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

                                       

II. ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 
 31.08.2021r.     -  zapoznanie z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022       
 15.09.2021r.      – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022, posiedzenie 

szkoleniowe Rady Pedagogicznej 
 14.10.2021r.  – uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej  
 październik 2021 r.  – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej (termin uzależniony od prowadzącego) 
 listopad 2021r.  – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej (termin uzależniony od prowadzącego) 
 25.01.2022r.  – klasyfikacja śródroczna kl. I - VI (oceny wystawiane do 21.01.2022r.);  

    II półrocze rozpoczyna się 31.01.2022 r. 
 02.02.2022r.  – ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej po I półroczu;  
 marzec/maj 2022r.  – posiedzenia szkoleniowe Rady Pedagogicznej (terminy uzależnione od prowadzącego) 
 14.06.2022r.  – klasyfikacja roczna  kl. I - VI (oceny wystawiane do 10.06.2022r.) 
 31.08.2022r. – podsumowanie nadzoru pedagogicznego i wniosków z ewaluacji pracy za rok szkolny 2021/2022 

 
III. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE 

 01.09.2021r. Rozpoczęcie roku szkolnego  
 20 - 24.09. 2021r.  Narodowe czytanie ( w klasach) odpowiedzialni: nauczyciele języka polskiego,  

        p. K. Szyszka, p. J. Barut 
 13.10.2021 r. Dzień Edukacji odpowiedzialni: nauczyciele wspierający, p. A. Łuczak 
 18.10.2021 r. Dzień Papieski odpowiedzialni: p. B. Andrzejczak, p. E. Grodecka 
 28.- 29.10. 2021 r. porządkowanie żołnierskich grobów, odpowiedzialni: wychowawcy klas 
 10.11.2021r. Narodowe Święto Niepodległości odpowiedzialni: p. I. Fronowa, p. D. Tymejczak 
 30.11.2021r. Andrzejki  imprezy  pod opieką wychowawców  
 06.12.2021 r. Mikołajki imprezy  pod opieką wychowawców 
 22.12.2021r. Przedstawienie jasełkowe, Wigilie klasowe odpowiedzialni:  p. B. Andrzejczak, p. E. Grodecka 
 23.03.2022r. Dzień Samorządności odpowiedzialni: p. Justyna Maćkowiak, p. S. Szpakowska, p. M. Rezler  



 p. A. Owczarczyk, p. J. Kirsz, p. M. Rogacka – Szczepaniuk 
 marzec 2022 r. Dzień Bezpiecznego Internetu odpowiedzialni: p. K. Szyszka, p. K. Krasnodębska,  

               p. Ł. Filipczak 
 01.04.2022r. Dzień Ziemi / Dzień Ekologii odpowiedzialni: pp. B. Stodołkiewicz, E. Gaca  
 29.04.2022r. Święto Konstytucji 3 Maja odpowiedzialni: p. E. Szpruch, p. K. Grzebińska 
 01.06.2022r. Szkolny Dzień Sportu/Dzień Dziecka odpowiedzialni: nauczyciele wychowania fizycznego,  

           zespół ds. Profilaktyki  
 24.06.2022r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 
   


