Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240
Termin
realizacji

Zadanie
Rozpoczęcie roku
szkolnego

WRZESIEŃ

Aby pamiętać…
Sprzątanie świata

PAŹDZIERNIK

spotkanie z dyrekcją i nauczycielami
„101 lat Bitwy Warszawskiej, 82 lata od rozpoczęcia II
wojny światowej.
Sprzątanie terenu wokół szkoły

Bezpieczeństwo, na co
dzień

Zajęcia lekcyjne dotyczące bezpiecznego zachowania
na terenie szkoły i poza nią związane z pandemią.

Zebranie z rodzicami

Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły nauczycielami i
specjalistami online lub stacjonarnie w małych
grupach.

Odpowiedzialni

uwagi

Dyrektor,
wicedyrektor
Nauczyciele historii
informatyki, muzyki
Wyznaczeni
nauczyciele
Wychowawcy,
nauczyciele, samorząd
szkolny

1 września 2021 godz.
9.00 – 11.00
Wrzesień
Wrzesień
Zapisy w dziennikach,
informacje dla rodziców

Dyrektor

29 września – środa
godzina 17.00 ( lub
online)

Wyznaczeni
nauczyciele

4-5 października 2021r

Uroczysta akademia, Pasowanie pierwszoklasistów – w
gronie przedstawicieli klas.

Dyrektor, nauczyciele
klas pierwszych,
nauczyciel muzyki

14 października
czwartek

Wybory do szkolnego
samorządu

Kampania wyborcza i wybory
Uczniowskiego oraz Delegatów Klas

Samorząd Uczniowski,
Delegaci Klas

Październik

Zebranie dla rodziców

Zebranie z rodzicami (w zależności od sytuacji
stacjonarne lub online)

Dyrektor,
wychowawcy klas

27 października 2021
17.00

Powstanie Warszawskie

LISTOPA
D

Forma realizacji

Dzień Edukacji
Narodowej

Pamiętajmy o tych,
którzy odeszli

Apel z okazji 77 rocznicy Powstania Warszawskiego

do

Samorządu

Zbiórka zniczy i wyjścia na cmentarze (jeżeli sytuacja
Samorząd szkolny
epidemiczna pozwoli)
11 listopada (czwartek) – Dzień wolny

listopad

12 listopada – piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Święto Niepodległości

Szkolny Festiwal piosenki patriotycznej

Święto Niepodległości
„Tydzień życzliwości”
Zebranie z rodzicami

GRUDZIEŃ

Mikołajki
Konkurs świąteczny
Powiadomienie o
zagrożeniach
Szkolna wigilia
Przerwa świąteczna

STYCZEŃ

7 stycznia 2022 ( piątek)

Patroni 2022 roku
Zakończenie I semestru
Zebranie semestralne

Wystawa okolicznościowa 103 lata Niepodległości –
losy Polski.
Propagowanie w formie ulotek życzliwości, ogłoszenie
plebiscytu, Medal dla życzliwego", konkurs i wystawa
„najżyczliwszych” kartek), kolorowe stroje jesienią.
Zebranie z rodzicami (w zależności od sytuacji
stacjonarne lub online)
Imprezy klasowe
Przygotowanie kartek i ozdób świątecznych – konkurs
dla dzieci i rodziców
Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniach
Jasełka i spotkanie przy wigilijnym stole w klasach ( w
zależności od sytuacji pandemicznej z lub bez udziału
osób zewnętrznych i rodziców).
23 - 31 grudnia 2021r.
1 stycznia - sobota
6 stycznia ( czwartek)– dzień wolny
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Apel dla klas V- VIII – Rocznice i Patroni 2022 rokudlaczego musimy pamiętać.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji
śródrocznej.

Dyrektor , nauczyciele
Wyznaczeni
nauczyciele
Wyznaczeni
nauczyciele

Opieka świetlicowa dla
zgłoszonych dzieci 7.00
– 15.00
9- 10 listopada
Od 8 listopada

Samorządy szkolne

15 -19 listopada 2021

Dyrekcja,
wychowawcy klas

25 listopada 2021 w
godz. 17.00

Wychowawcy

6 grudnia

Wyznaczeni
nauczyciele

1- 15 grudnia

PEDAGOG

10-15 grudnia 2021

Wyznaczeni
nauczyciele

21 grudnia 2021

Dyrektor , nauczycieleOpieka
Dyrektor
świetlicowa
Opieka
, nauczyciele
świetlicowa
dla zgłoszonych dzieci
7.00 – 15.00
Wyznaczeni
18 stycznia
nauczyciele
Dyrektor szkoły

25 stycznia 2022

Dyrektor szkoły,
wicedyrektor szkoły,

26 stycznia 2022r
15.30 – 18.00

Opieka św

Zebranie semestralne z rodzicami w ustalonych
terminach godzinowych (w zależności od sytuacji
stacjonarne lub online).

wychowawcy klas,
nauczyciele

Ferie zimowe – 31 stycznia – 12 lutego 2022r. Organizacja programu „Zima w mieście” – koordynator akcji.
14 lutego 2022 r - pierwszy dzień II semestru

MARZEC

LUTY

Bal noworoczny
Luty - Marzec
miesiącem szkoły
Dzień Kobiet,
Dzień Mężczyzn
Spotkanie z rodzicami

KWIECIEŃ

I dzień wiosny na
wesoło
Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu

Samorząd, świetlica,
nauczyciele muzyki

16 lutego 2022

Agenda Promocja
szkoły, dyrekcja

23 lutego, 2 marca dni
otwarte dla klientów
szkoły

Wyznaczeni
nauczyciele

8 marca 2022r. wtorek

Dzień otwarty dla rodziców (w zależności od sytuacji
stacjonarne lub online)

Psycholog, pedagog,
nauczyciele

16 marca godz. 15.30 –
18.00

Wiosenne kwiaty – witamy cieplejsza porę roku.organizowane w salach lekcyjnych.

Samorząd, świetlica
szkolna, nauczyciele
Wyznaczeni
nauczyciele
Wyznaczeni
nauczyciele

20- 21 .03.2022 r
(poniedziałek, wtorek)
2- 4 kwietnia 2022
( w szkole poniedziałek)
Wystawa prac do 12
kwietnia 2022
Zgodnie z
harmonogramem parafii

Organizacja noworocznego balu przebierańców
Prezentacja szkoły przyszłym klientom.
Apel na wesoło.

Dzień niebieski na szkolnym facebooku

Wielkanoc

Kiermasz wielkanocny – konkurs dla dzieci i rodziców

Rekolekcje

Organizacja spotkań rekolekcyjnych w parafii.

Spotkania wielkanocne
w klasach

Organizacja poczęstunku wielkanocnego w klasach

Nauczyciel religii
Wychowawcy,
nauczyciele,

11 -13 kwietnia

Przerwa wielkanocna – 14 – 19 kwietnia 2022

KWIECIEŃ

Dzień Ziemi
Zebranie z rodzicami

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
Dzień otwarty dla rodziców(w zależności od sytuacji
stacjonarne lub online)

Nauczyciel biologii,
świetlica
Dyrektor, pedagog,
wychowawcy,
nauczyciele

22 kwietnia 2022
20.04.2022 godz. 15.30
– 18.00

1 maja 2022

Święto Narodowe – dzień wolny.

2 maja 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrektor szkoły,
opieka świetlicowa

2 maja (poniedziałek)
godz. 7.00 – 16.00

3 maj – dzień wolny

MAJ

Majowe Święta
Zebranie z rodzicami

Dzień Matki

Egzamin ósmoklasisty

Dzień Dziecka

Organizacja wystawy okolicznościowej
Powiadomienie o zagrożeniach, zebranie rodziców
klas Ósmych.

Kartka dla Mamy.

24-26 maja 2022 ( wtorek – czwartek)

Sportowy Dzień Dziecka lub Festyn

Opiekunowie drużyn
harcerskich
Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele, pedagog
Wychowawcy,
nauczyciele plastyki,
techniki, muzyki,
informatyki
Dyrektor,
wychowawca i
nauczyciele klasy VIII
Dyrektor, nauczyciele
W-F, opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego

Od 4 maja
11 maja 2022r. godz.
17.00

24 – 26 maja

Zgodnie z
harmonogramem OKE
1 czerwca 2022r od 9
do 14.30

Boże Ciało – dzień wolny
17 czerwca 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zakończenie roku
szkolnego klasy VIII
Uroczyste pożegnanie uczniów klasy VIII SPS
Szkoły Podstawowej
Zakończenie roku
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
szkolnego
Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Program
Lato
w
mieście
koordynator
akcji.
Termin
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/22

CZERWIEC

16 czerwca ( czwartek)
Opieka świetlicowa
dla zgłoszonych dzieci
7.00 – 15.00

Dyrektor
Wyznaczeni
nauczyciele

23 czerwca godzina
14.00

Nauczyciele klas V i VI
do

uzgodnienia

z

24 czerwca godzina 9.00

organem

prowadzącym

Dni

Propozycja dnia wolnego w
szkole od zajęć dydaktycznowychowawczych
12 listopada 2021 (piątek)
7 stycznia 2022 (piątek)
2 maja ( poniedziałek)
17 czerwca ( piątek)

