KALENDARZ ROK SZKOLNY 2021/2022
SEMESTR I
WRZESIEŃ
01.09.2021 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
godz. 11:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych Liceum Filmowego i
Liceum Kreacji Gier Wideo (Kino Elektronik)
godz. 12:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich i trzecich Liceum
Filmowego i Liceum Kreacji Gier Wideo (Kino Elektronik)
6–9.09.2021 obóz integracyjny dla klas pierwszych Liceum Filmowego i Liceum Kreacji Gier
Wideo w Kazimierzu Dolnym
07.09.2021. godz. 17:30 spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich i
trzecich (po podstawówce 3a, 3b, 3c LF i 3a, 3b LKGW)
13.09.2021 rozpoczęcie zajęć z edukacji filmowej i edukacji kreacji gier wideo dla klas
wszystkich LF i LKGW
13–17.09.2021 testy kompetencji z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego dla
klas pierwszych LF i LKGW (pisany na lekcjach)
14.09.2021
godz. 17:30 spotkanie wychowawców z rodzicami klas pierwszych LF i LKGW
godz. 18:30 spotkanie rodziców klas 3 (po gimnazjum kl. 3d, 3e, 3f LF i 3c LKGW) z
dyrekcją, p. K. Świątek, wychowawcami oraz nauczycielami metodykami i nauczycielami
przedmiotów obowiązkowych na maturze (j. polski, j. angielski, matematyka) dotyczące
egzaminu maturalnego 2020/2021 oraz wychowawców z rodzicami poszczególnych klas po
wspólnej części.
21.09.2021 od godz. 16:30 spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i
rodziców uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych uczniów.
28-30.09.2021 obóz integracyjny dla klas drugich Liceum Filmowego i Liceum Kreacji Gier
Wideo
do 30. 09. 2021 wstępne deklaracje maturalne
PAŹDZIERNIK
04–08.10.2021 testy kompetencji dla klas 2 i 3 LF, LKGW z j. polskiego, matematyki, j.
angielskiego
14.10.2021 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Dzień Edukacji Narodowej)
Wewnętrzna próbna matura podstawowa przeprowadzana przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów (26.10.2021 j. polski, 27.10. 2021 matematyka, 28.10.2021 j.
angielski)
26.10.2021 od godz. 17:00 dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas LF i LKGW

LISTOPAD
01.11.2021 (poniedziałek) ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Uroczystość
Wszystkich Świętych)
11.11.2021 (czwartek) – ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Narodowe
Święto Niepodległości)
12.11.2021 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.11.2021 oceny proponowane dla klas 3d, 3e, 3f LF i 3c LKGW z przedmiotów ogólnych
23.11.2021
godz.16:30 rada pedagogiczna
godz.18:00 indywidualne spotkania rodziców uczniów klas 3d, 3e, 3f LF i 3c KGW z
nauczycielami
Próbna matura termin zależny od wydawnictwa.
03.11.2021 godz. 17:00 dzień otwarty dla kandydatów do LF i LKGW w roku szkolnym 2022/23
(Kino Elektronik)

GRUDZIEŃ
02.12.2021, godz. 17:00 Dzień otwarty dla kandydatów do LF i LKGW w roku szkolnym
2021/22
20.12.2021 ostateczne oceny semestralne dla kl. 3d, 3e, 3f LF i 3c LKGW z przedmiotów
ogólnych oraz proponowane oceny dla pozostałych klas z przedmiotów ogólnych i
przedmiotów edukacji filmowej i kreacji gier wideo (również dla kl. 3d, 3e, 3f)
21.12.2021
godz. 16:30 klasyfikacyjna rada pedagogiczna
godz. 18:00 dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas LF i LKGW
godz. 19:30 wigilia szkolna/wigilie klasowe
22.12.2021 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23–31.12. 2021 zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
03.01.2022 początek II semestru dla klas 3 (po gimnazjum) od tego dnia oceny cząstkowe
z przedmiotów obowiązkowych dla klas 3d, 3e, 3f LF i 3c LKGW liczą się na drugi semestr
06.01.2022 (czwartek) ustawowo dzień wolny od zajęć (Święto Objawienia Pańskiego)
07.01.2022 (piątek) dzień wolny od zajęć
10–14.01.2022 egzaminy z przedmiotów edukacji filmowej i edukacji kreacji gier:

klasy drugie: teoria i analiza filmu
klasy trzecie 3a, 3b, 3c LF fotobook i film dokumentalny
klasy trzecie 3d, 3e, 3f LF: film fabularny, pokaz aktorski
klasa 3c LKGW gra wideo
(Uwaga: terminy egzaminów poza teorią i analizą filmu mogą ulec zmianie)
15.01.2022, godz. 11:30 dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych LF i LKGW w
roku szkolnym 2021/22 (Kino Elektronik)
17.01.2022 ostateczne oceny semestralne dla uczniów klas pierwszych, drugich i 3a, 3b, 3c
LF 3a, 3b LKGW z wszystkich przedmiotów
18.01.2022 klasyfikacyjna rada pedagogiczna
27.01.2022 FESTIWAL TWÓRCZOŚCI, godz. 17:00 (Kino Elektronik)
Próbna matura termin zależny od wydawnictwa.
31.01-13.02.2022 FERIE ZIMOWE

