ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1.Rozpoczęcie roku szkolnego - środa 1 września 2021 - o godzinie 11.00 !!!!!
Wychowawcy klas , spotykają się z uczniami w przydzielonych salach.
Spotkanie Dyrekcji Ośrodka z Rodzicami odbędzie się w nowej Sali gimnastycznej bezpośrednio po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego ,.
Rodzice uczniów wchodzą do Sali od strony Parku Orientacji Przestrzennej. W przypadku sprzyjającej aury spotkanie odbędzie się na terenie
Parku Orientacji Przestrzennej.
Rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby trzecie, podczas pobytu w Ośrodku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk
Przyjazd wychowanków do internatu - wtorek 31 sierpnia 2021 od godziny 14.00
2.Obowiązkowe wyjazdy dzieci z Ośrodka:

- ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i konieczność dezynfekcji Ośrodka wyjazdy dzieci do domów rodzinnych
w miesiącach wrześniu i październiku 2021 odbywać się będą w każdy piątek. Termin ten, decyzją Dyrekcji Ośrodka,
po konsultacji z Radą Rodziców może ulec zmianie.
Wyjazd wychowanków powinien nastąpić w piątek do godziny 16.00, powrót w niedzielę od godziny 15.00.
- 29.10 - 2.11.21 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, wyjazd w piątek 29 października po zajęciach, powrót we wtorek 2 listopada lub w środę 3 listopada
przed zajęciami
-10.11 - 14.11.21– DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI wyjazd w środę 10 listopada, powrót w niedzielę 14 listopada lub w poniedziałek 15 listopada przed
zajęciami
-03.12 - 05.12.21– wyjazd w piątek 3 grudnia po zajęciach, powrót w niedzielę 5 grudnia lub w poniedziałek 6 grudnia przed zajęciami
- 22.12.21 - 02.01.22 – Święta Bożego Narodzenia – wyjazd w środę 22 grudnia 2021 po zajęciach, powrót w niedzielę 2 stycznia lub
poniedziałek 3 stycznia 2022 przed zajęciami

-6 stycznia 2022 - ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI nie jest dniem obowiązkowego wyjazdu dzieci do domów. W tym dniu całodobową
opiekę sprawować będą wychowawcy internatu.
- 17.01 -30.01.22 Ferie zimowe – wyjazd w piątek 14 stycznia, powrót w niedzielę 30 stycznia lub w poniedziałek 31 stycznia 2022
-18.02-20.02.22 – wyjazd w piątek 18 lutego po zajęciach, powrót w niedzielę 20 lutego lub w poniedziałek 21 lutego przed zajęciami
-18.03 – 20.03.22 – wyjazd w piątek 18 marca po zajęciach, powrót w niedzielę 20 marca lub w poniedziałek 21 marca przed zajęciami
- 14.04 - 19.04.22 - Święta Wielkiej Nocy – wyjazd w środę 13 kwietnia po zajęciach, powrót we wtorek 19 kwietnia lub w środę 20 kwietnia
przed zajęciami
-29.04 - 3.05.22 – Weekend Majowy – wyjazd w piątek 29 kwietnia po zajęciach, powrót we wtorek 3 maja lub w środę 4 maja przed zajęciami
-21.05-23.05.22 – wyjazd w piątek 21 maja po zajęciach, powrót w niedzielę 23 maja lub w poniedziałek 24 maja przed zajęciami
-16.06 - 19.06.22 –Boże Ciało – wyjazd w środę 15 czerwca po zajęciach, powrót w niedzielę 19 czerwca lub w poniedziałek 20 czerwca przed
zajęciami
3.Wigilia w Ośrodku – WYŁĄCZNIE DLA WYCHOWANKÓW I PRACOWNIKÓW OŚRODKA– we wtorek 21 grudnia 2021
4. Rekolekcje Wielkopostne – termin zostanie podany odrębnym komunikatem
5.Dzień Otwarty Ośrodka - informacja o terminie podana zostanie odrębnym komunikatem
6.Piknik Rodzinny - informacja o terminie podana zostanie odrębnym komunikatem
7.Ze względów organizacyjnych przyjazd dzieci z domu do internatu powinien odbywać się do godziny 19.30.
8.Zakończenie roku szkolnego dla 3 klas LO w piątek 29 kwietnia 2022 o godzinie 10.00
9.Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – w piątek 24 czerwca 2022 o godzinie 10.00
10.Informacje dodatkowe:
* klasyfikacja śródroczna - wtorek 11 stycznia 2022
* klasyfikacja roczna klas III LO – środa 13 kwietnia 2022
* klasyfikacja roczna – piątek 10 czerwca 2022

* egzaminy maturalne: od 4 maja 2022, uczniowie klas I – II LO w dniach 4 - 6 maja 2022– dni wolne od zajęć edukacyjnych
* egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022, uczniowie klas 1 - 7 w dniach 24-26maja 2022– dni wolne od zajęć edukacyjnych
* egzamin III klasy branżowej – informacja podana zostanie odrębnym komunikatem

10. Terminy Rad Pedagogicznych
*programowa: wtorek 14 września 2021
* programowa: środa 1 grudnia 2021
* klasyfikacyjna – po zakończeniu I semestru, czwartek 13 stycznia 2022
* analityczna – po zakończeniu I semestru, wtorek 1 lutego 2022
* klasyfikacyjna klas III LO: czwartek 21 kwietnia 2022
* klasyfikacyjna po zakończeniu II semestru: wtorek 14 czerwca 2022
* analityczna po zakończeniu II semestru: czwartek 23 czerwca 2022
* wszystkie Rady Pedagogiczne w trybie stacjonarnym rozpoczynać się będą o godzinie 14.45. W przypadku Rad Pedagogicznych w trybie
zdalnym godziny rozpoczęcia będą podawane odrębnym komunikatem.
* zebranie Wychowawców Internatu: czwartek 11 stycznia 2022 o godzinie 10.00, wtorek 9 czerwca 2022 o godzinie 10.00
11.Spotkania wychowawców klas szkoły podstawowej oraz wychowawców internatu z Rodzicami
*środa 1 września 2021
* piątek 10 grudnia 2021 o godzinie 14.45
* piątek 13 maja 2022 o godzinie 14.45
12.Spotkania wychowawców klas szkół ponadpodstawowych oraz wychowawców internatu z Rodzicami:
* środa 1 września 2021
* piątek 10 grudnia 2021 o godzinie 14.45
* piątek 11 marca 202 o godzinie 14.45, tylko dla klasy III LO
* piątek 13 maja 2022 o godzinie 14.45
13. wywiadówka dla wszystkich poziomów edukacyjnych :
* po I semestrze: piątek 14 stycznia 2022 o godzinie 14.45
* po II semestrze: piątek 24 czerwca 2022 o godzinie 11.30
14. Opłata na Radę
Rodziców – 60 zł
15. Opłata za wyżywienie w internacie – 15 złotych dziennie opłatę należy uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto:
Nr rachunku: Bank Handlowy w Warszawie o/ Poznań
70 1030 1247 0000 0000 8722 6042 lub w kasie Ośrodka, pokój 806
16. Rodzice dzieci dowożonych korzystających ze świetlicy szkolnej, proszeni są o złożenie deklaracji dotyczącej korzystania z posiłków
w stołówce szkolnej / formularze dostępne są w świetlicy /

Dyrekcja Ośrodka może dokonać zmian terminów w organizacji roku szkolnego 2021/2022. Każdorazowa taka zmiana po
konsultacji z Radą Rodziców podawana będzie odrębnym komunikatem.

