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I. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 

Data, dzień Wydarzenie Uwagi/odpowiedzialny 
1.09.2021 środa Rozpoczęcie roku szkolnego: 

Szczegółowy harmonogram w Librusie i 

na stronie www.lo42krakow.pl 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, 

Wrzesień-listopad 2021 Szkolne obchody roku C. K. Norwida Nauczyciele 

3.09.2021 piątek Kiermasz podręczników klasy II dla klas I  SU 

7.09.2021 wtorek Zebrania z rodzicami kl. II i III po szkole 

podstawowej 

 

Harmonogram zebrań 

na stronie lo42 

 i w Librusie 

14.09.2021 wtorek Klasy III po gimnazjum (maturalne) 

spotkanie z dyrektorem, doradcą 

zawodowym, wychowawcą – informacja 

o maturze 2022 

Dyrektor, wychowawcy, 

doradca zawodowy 

14.09.2021 wtorek Rada Pedagogiczna Dyrektor 

21.09.2021wtorek 17.00 Spotkanie Rady Rodziców 

(przedstawicieli rodziców z wszystkich 

klas) z dyrektorem. Wybór szkolnej Rady 

Rodziców na rok 2021/2022 

Rodzice, Dyrektor, sala 2 

do 22.09.2021 środa Wypełnienie deklaracji dot. wyborów 

przedmiotów maturalnych – klasy III 

maturalne 

 

Wicedyrektor, 

wychowawcy kl. III 

Deklaracja wstępna do 

OKE do 30.09.2021; 

deklaracja ostateczna do 

OKE do 7.02.2022 

28.09. 2021 wtorek „Szkoła dla Rodziców” – zebranie 

informacyjno-organizacyjne + pierwsze 

zajęcia warsztatowe dla Rodziców, godz. 

17.00, patio 

Psycholog harmonogram w 

Librusie i na stronie lo42 

28.09.2021 wtorek Rada pedagogiczna Dyrektor 

1.10.2021 piątek Wyjście całej społeczności szkolnej na 

film „Żeby nie było śladu” – sprawa 

Grzegorza Przemyka 

Wychowawcy, 

nauczyciele, koordynator 

p. Merynda 

11-13.10.2021 

poniedziałek-środa 

Wyjazd integracyjny klas I Wychowawcy klas I, 

miejsce: Muszyna 

14.10.2021 czwartek Ślubowanie klas I  

8.00 Msza Św. na Wawelu 

9.15 Wspólne zdjęcie przy pomniku 

Adama Mickiewicza na Rynku 

10.15 uroczystości ślubowania w szkole 

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej 

 

Zaproszenie dla Uczniów, 

Rodziców, Nauczycieli, 

dyrekcja, p. Prokop (org. 

sali gim.), p. Zemla 

(sztandar), SU, 

wychowawcy kl.I 

15.10.2021 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

kompleksowa dezynfekcja szkoły 

 

15.10.2021 piątek Rada pedagogiczna szkoleniowa Dyrektor 

16.10.2021 i 18.05.2022 43 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły 

na papieża i 102 rocznica urodzin Jana 

Pawła II oraz 40 rocznica śmierci 

(28.05.1981) Prymasa Tysiąclecia kard. 

Stefana Wyszyńskiego 

p. Lewicka, przygotowanie 

wewnątrzszkolnego 

konkursu nt. życia i 

nauczania Karola Wojtyły-

Jana Pawła II lub kard. 
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Stefana Wyszyńskiego  

Październik 2021  Szkolenie RP: Wsparcie ucznia w 

rozwoju edukacyjnym, wychowawczym 

w czasie po pandemii 

Nauczyciele 

Listopad 2021 Dzień z kulturą – wyjście społeczności 

szkolnej teatru lub filharmonii lub opery 

Koordynator p. 

Brzozowska 

1.11.2021 poniedziałek Dzień wolny od zajęć – Wszystkich 

Świętych 

 

10.11.2021 środa Szkolne obchody święta odzyskania przez 

Polskę Niepodległości 

Patriotyczne śpiewanie – p. 

Tadeusz Gmyrek i SU, 

krótki wykład na temat 

wydarzeń sprzed stu lat p. 

dr Paweł Naleźniak 

11.11.2021 czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 

Święto odzyskania przez Polskę 

Niepodległości (11.11.1918 r.) 

 

12.11.2021 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

kompleksowa dezynfekcja szkoły 

 

30.11.2021 wtorek Rada Pedagogiczna Dyrektor 

7.12.2021 wtorek Zebranie z rodzicami i konsultacje 

nauczycieli dla rodziców 

Wykład dla rodziców: Wsparcie ucznia w 

rozwoju edukacyjnym i wychowawczym 

lub odpowiedzialność karna nastolatków 

Nauczyciele, harmonogram 

w Librusie 

13.12.2021 poniedziałek 40. rocznica wprowadzenia Stanu 

wojennego w Polsce 13.12.1981 r. 

SU, p. Włodarczyk, p. 

Naleźniak, 

Szkolne projekcje filmowe 

nt. stanu wojennego, 

spotkanie ze świadkiem 

historii lub wykład 

zaproszonego gościa. 

Organizacja konkursu 

wewnątrzszkolnego nt. 

stanu wojennego: praca: 

wspomnienia moich 

rodziców i dziadków 

22.12.2021 środa Dzień Patrona Szkoły – Adama 

Mickiewicza  

129 rocznica powstania szkoły przy 

Studenckiej 13 

Uroczystości w szkole i opłatki klasowe 

10.00 Msza Św. w Kolegiacie św. Anny. 

 

Harmonogram dnia wg 

planu w Librusie 

p. Lewicka 

Przygotowanie programu 

artystycznego koła 

teatralnego p. Sondej, 

występ chóru i zespołu 

szkolnego p. Gmyrek, SU 

przygotowanie sali 

23-31.12. 2021 Zimowa przerwa świąteczna  

6.01.2022 czwartek Święto Objawienia Pańskiego „Trzech 

Króli” – dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

 

7.01.2022 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

4.01.2022 wtorek Wystawienie ocen śródrocznych Nauczyciele 

11.01.2022 wtorek Rada klasyfikacyjna Dyrektor 

13.01.2021 czwartek 17.00 KONCERT ŚWIATECZNY dla 

całej społeczności szkolnej: uczniów, 

SU, p. Gmyrek z zespołem 

i chórem, p. Brzozowska z 
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rodziców, nauczycieli i pracowników 

szkoły, zaproszonych gości. Występy 

naszych uczniów i profesorów. 

klasą przedstawienie: 

Świąteczny czas w XLII 

LO na wesoło 

15.01.2022 sobota IV BAL CHARYTATYWNY dla 

Rodziców XLII LO 

Organizuje Rada Rodziców 

17-30.01.2022 Ferie zimowe  

8.02.2022 wtorek Zebrania z Rodzicami i konsultacje 

nauczycieli dla Rodziców; 

Nauczyciele, harmonogram 

w Librusie 

14-18.02.2022 Tydzień Dobrego Słowa p. Matkowska-Święs, p. 

Lewicka 

styczeń-luty 2022 Studniówka klas III Rodzice klas III 

22.02.2022 wtorek Rada pedagogiczna Dyrektor 

8.03.2022 wtorek Międzynarodowy Dzień Kobiet w naszej 

szkole 

SU, wszyscy mężczyźni w 

XLII LO 

29.03.2022 wtorek Zebrania z rodzicami klas III 

maturalnych, konsultacje nauczycieli dla 

rodziców z pozostałych klas 

Wychowawcy, 

nauczyciele, harmonogram 

w Librusie 

4-6.04.2022 

poniedziałek-środa 

Rekolekcje wielkopostne w Kolegiacie 

św. Anny 

p. Lewicka, 

harmonogram Librusie 

13.04.2022 środa Wystawienie ocen rocznych uczniom klas 

III 

 

14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna  

22.04.2022 piątek III Festiwal Nauki i Projektów pod 

hasłem: Chrońmy przyrodę! 

Nauczyciele nauk 

przyrodniczych, 

koordynator p. Sobocińska, 

program w Librusie 

26.04.2022 wtorek Dzień Otwarty Szkoły SU, nauczyciele, 

uczniowie, koordynator p. 

Bodzioch-Bryła, 

harmonogram na stronie 

wwwlo42 

26.04.2022 wtorek Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas III i 

szkolenie przed egz. maturalnymi 

Dyrektor 

28.04.2022 czwartek Wyjazd klas III maturalnych do 

Częstochowy 

Wychowawcy klas 

maturalnych 

28.04.2022 czwartek Międzynarodowe Święto Pracy; Dzień 

Flagi RP; Święto Konstytucji 3 Maja  – 

szkolne śpiewanie pieśni patriotycznych 

Historycy i poloniści po 

kierunkiem p. Gromnej, 

SU 

29.04.2022 piątek Zakończenie zajęć w klasach III 

maturalnych, rozdanie świadectw 

ukończenia szkoły i pożegnanie kl. III,  

 

Uczniowie pozostałych klas mają dzień z 

wychowawcą,  

 

Klasy III po SP wyjazd do Auschwitz-

Birkenau 

Dyrekcja, SU, zespół i chór 

szkolny, wszyscy 

wychowawcy klas II pod 

kierownictwem p. Piróg 

 

 

Wychowawcy kl. III, 

koordynator wyjazdu p. 

Janiszewska 

2.05.2022 poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

3.05.2022 wtorek Święto Konstytucji 3 Maja 1791 r.  

4-20.05.2022  

 

Egzaminy maturalne. 

 

Uczniowie klas I i II i III (po SP) nie mają 

zajęć dydaktycznych w dniach 4-

10.05.2022 

Dyrektor, Nauczyciele, 

harmonogram na stronie 

OKE w Krakowie: 

http://www.oke.krakow.pl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty


4 
 

 

11.05.2022 środa Dzień z wychowawcą – „Cudze 

chwalimy, swego nie znamy” – 

zwiedzanie miejsc związanych z historią i 

kulturą Polski 

 Wychowawcy klas 

24.05.2022 wtorek Zebrania z Rodzicami – powiadomienie o 

przewidywanych ocenach 

niedostatecznych 

Organizacja wg 

harmonogramu w Librusie 

28.05.2022 sobota Dzień Otwarty Szkoły – prezentacja 

szkoły 

SU, Nauczyciele, 

koordynator p. Bodzioch-

Bryła, harmonogram na 

stronie wwwlo42 

31.05.2022 wtorek Zebranie Rady Pedagogicznej Dyrektor 

1.06.2022 środa Dzień sportu z okazji Dnia Dziecka 

Rywalizacja między klasami, mecz piłki 

siatkowej uczniowie vs nauczyciele 

Nauczyciele WF, hala 

Wisły Kraków, ul. 

Reymonta 22 lub plac na 

Groblach lub Park Jordana, 

koordynatorzy p. Prokop i 

p. Olszewska 

3.06.2021 piątek 33 rocznica wolnych wyborów – początku 

III RP 

Historycy, zaproszony 

gość, SU 

Maj – czerwiec 2022 

ogólnoszkolne 

tygodniowe wyjazdy 

(dokładne terminy 

zostaną podane później) 

Wyjazdy w zależności od sytuacji 

pandemicznej i politycznej: 

1. „Kresy – śladami A. Mickiewicza” 

Litwa – udział w programie z 

dofinansowaniem z Urzędu Miasta 

Krakowa; 

2. „Poznajemy europejskie stolice” część 

III: Bruksela – Amsterdam – Luksemburg 

1. p. Naleźniak, p. Zemla 

 

 

 

 

 

2. p. Matoga 

Maj-czerwiec 2022  Wymiana młodzieży XLII LO ze szkołą z 

Frankfurtu nad Menem 

Wymiana młodzieży lub wyjazd 

językowy do Hiszpanii 

(wyjazdy jeśli będzie odpowiednia liczba 

chętnych uczniów oraz sprawy 

bezpieczeństwa i formalne zostaną 

spełnione) 

p. Drabik 

 

p. Stasińska 

 

 

 

Cały rok szkolny Wyjazdy młodzieży w ramach Erasmus+ p. Kogut, p. Ślęzak, p. 

Wardęga 

1-15.06.2022 Matury w terminie dodatkowym Harmonogram na stronie 

OKE w Krakowie: 

http://www.oke.krakow.pl 
Do 13.06.2022 

poniedziałek 

1. Egzaminy klasyfikacyjne 

2. Zdanie kluczyków do szafek, 

3.Oddanie książek do biblioteki 

Dyrekcja, wychowawcy 

Do 14.06.2022 wtorek Ustalenie ocen końcoworocznych Nauczyciele 

16.06.2022 czwartek Dzień wolny od zajęć – „Boże Ciało”  

17.06.2020 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczyciele odpracowali 

dzień w sobotę podczas 

dnia otwartego w maju 

21.06.2022 

Wtorek 

Kiermasz podręczników Harmonogram dnia w 

Librusie, SU  

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty
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21.06.2022 wtorek Rada klasyfikacyjna Dyrektor 

22.06.2022 środa Dzień języków – gry, zabawy, quizy, 

filmy 

Nauczyciele językowcy 

pod kierownictwem p. 

Drabik, p. Meryndy bez 

wychowawców klas, 

którzy  przygotowują 

dokumentację szkolną 

23.06.2022 czwartek Dzień z wychowawcą i ulubionymi 

profesorami 

Wychowawcy, nauczyciele 

24.06.2022 piątek Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, występ szkolnego 

chóru i zespołu muzycznego prezentacja 

osiągnięć uczniów 

ROZDANIE ŚWIADECTW 

SU, p. Gmyrek, 

wychowawcy, 

harmonogram dnia w 

Librusie 

25.06-31.08.2022 Ferie letnie  

5.07.2022 wtorek WYNIKI MATUR i wydanie świadectw 

maturalnych 

Dyrektor  

23.08.2022 wtorek Egzaminy poprawkowe z matury dla 

uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko 

z jednego przedmiotu w części pisemnej 

Harmonogram na stronie 

OKE w Krakowie: 

http://www.oke.krakow.pl 
26-29.08.2022 piątek-

poniedziałek 

Egzaminy poprawkowe Harmonogram egzaminów 

w Librusie 

 

I. Organizujemy także przez cały rok szkolny wyjazdy turystyczne i rajdy w ramach 

Szkolnego Koła PTTK oraz w sezonie zimowym w weekendy wyjazdy na narty z naszymi 

nauczycielami/instruktorami. 

II. Badania wyników nauczania oraz próbne matury dla klas II i III, terminarz będzie podany 

w oddzielnym harmonogramie, dostępnym na stronie www.lo42krakow.pl i w kalendarzu 

w Librusie. 

IV. Od listopada kwartalnie odbywać się będą: 

 1) WYKŁADY MISTRZOWSKIE – kultura, media, literatura – zaproszeni goście, koordynator pani 

dr B. Bodzioch-Bryła 

2) SPOTKANIA Z HISTORIĄ POLSKI W XX WIEKU spotkania cykliczne uczniów z 

przedstawicielami instytucji naukowych i kultury, świadkami historii – koordynator pan dr Paweł 

Cząstka i pan dr Paweł Naleźniak 

V. SZKOŁA DLA RODZICÓW – comiesięczne spotkania warsztatowe dla Rodziców XLII LO, 

koordynator pani psycholog B. Matkowska-Święs, harmonogram spotkań na stronie lo42 

VI.  Semestralne WYKLADY DLA RODZICÓW I WARSZTATY DLA UCZNIÓW prowadzone 

przez specjalistów, policję,  koordynator pani psycholog B. Matkowska-Święs 

VII. BIOLOGICZNY OBÓZ NAUKOWY, dla chętnych uczniów z klas z rozszerzoną biologią, 

proponowane terminy: ostatni tydzień kwietnia 2022 lub po wystawieniu ocen końcoworocznych w 

czerwcu, koordynator pani dr Beata Sobocińska 

VIII. OBÓZ NAUKOWY Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM (historia, archeologia, 

geografia, geologia, biologia) – zajęcia (w terenie) w Ojcowskim Parku Narodowym poprowadzą 

pracownicy naukowi UJ 4-6.05.2022 dla chętnych i spełniających warunki kwalifikacji na obóz 

uczniów klas III 

IX. OBÓZ MATEMATYCZNY DLA KLAS II z rozszerzeniem matematycznym 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty
http://www.lo42krakow.pl/
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X. Projekt międzykulturowy OBLICZA DIALOGU 

XI. Rodzinny TURNIEJ BRYDŻOWY 

XII. Wirtualny szkolny TURNIEJ SZACHOWY 

XIII. AKCJE WOLONTARIACKIE: Opatrunek na Ratunek, Adopcja Szkoły Podstawowej 

w Ngaoundaye (Republika Środkowoafrykańska), Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Ciacho za Ciacho 

– zbiórka książek na kiermasz, Gwiazdka dla zwierzaka, Kredkobranie – pomoc uczniom na Kresach, 

Mikołaj w szpitalu (u dzieci w Prokocimiu oddział neurochirurgii), WOŚP, Zbiórka zakrętek. 

 

 

 


