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PLAN PRACY SZKOŁY  

w roku szkolnym 2021/2022 

Dni wolne: 

1) 04.05.2022 r. (egzamin maturalny) 

2) 05.05.2022 r. (egzamin maturalny) 

3) 06.06.2022 r. (egzamin maturalny) 

4) 09.05.2022 r. (egzamin maturalny) 

5) 11.01.2022 r. (egzamin zawodowy) 

6) 15.10.2021 r.  

7) 12.11.2021 r. 

8) 07.01.2022 r. 

9) 02.05.2022 r.| 

10)      17.06.2022 r. 

lp. termin czynności uwagi 

1. 01.09.2021 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. wg harmonogramu 

2. 15.09.2021 r. Rada Pedagogiczna. wg harmonogramu 

3. 07– 13.09.2021 r. Spotkania z rodzicami. wg harmonogramu 

4. 14.09.2021 r. Zebranie Rady Rodziców Szkoły. godz. 18.00 sala 19 

5.  

04.11.2021 r. 

02.12.2021 r. 

10.03.2022 r. 

07.04.2022 r. 

02.06.2022 r. 

Okresowe spotkania nauczycieli  

z rodzicami dotyczące postępów w nauce oraz 

zachowania uczniów w I okresie. 

Uwaga: Proszę odnotować daty spotkań z 

rodzicami i tematykę w dziennikach 

elektronicznych i na listach papierowych 

(podpisy rodziców, dokumentacja jest 

przechowywana u wychowawcy) 

godz. 17.30 – 18.30 

w wyznaczonych 

salach 

6. październik 2021 r. Rada szkoleniowa.  

7. 15 – 16.11.2021 r. Półwywiadówki. Prognoza ocen na I semestr. 

Poinformowanie uczniów i rodziców  

o przewidywanych ocenach śródrocznych. 

wg harmonogramu 

8. 16.12.2021 r. Termin wystawienia ocen śródrocznych. wg harmonogramu 

9. 21.12.2021 r. Rada klasyfikacyjna śródroczna. Szkolenie 

zespołów nadzorujących z zakresu ich 

obowiązków i wypełniania dokumentacji 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie. 

 

10. październik – 

grudzień 2021 r. 

Próbny egzamin maturalny (bez procedur).  

11. listopad/grudzień 

2021 r. 

marzec/kwiecień 

2022 r. 

Próbny egzamin z kwalifikacji w zawodzie.  

12. 23 – 31.12. 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna. wg harmonogramu 

13. 03 – 05.01.2022 r. Wywiadówki – poinformowanie rodziców  

o wynikach klasyfikacji śródrocznej  

wg harmonogramu 
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i proponowanych przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów formach  

i sposobach uzupełnienia braków. 

14. 10.01.2022 r. Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.  

15. 01 – 23.01.2022 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie: 

formuła 2017 w dn. 10 – 15.01.2022 r. 

formuła 2019 w dn. 01 – 23.01.2022 r. 

według 

harmonogramu CKE 

16. 31.01.2022 r. – 

13.02.2022 r. 

Ferie zimowe.  

17. marzec 2022 r. Dni otwarte szkoły. wg harmonogramu 

18. marzec 2022 r. Rekolekcje. wg harmonogramu 

19. marzec 2022 r. Rada szkoleniowa. wg harmonogramu 

20. 31.03.2022 r. Poinformowanie uczniów i rodziców klas 

maturalnych o przewidywanych ocenach 

końcowych. 

 

21. 04 – 05.04.2022 r. Półwywiadówki. wg harmonogramu 

22. 14 – 19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna. wg harmonogramu 

23. 21.04.2022 r. Termin wystawienia ocen końcowych dla klas 

maturalnych.  

dotyczy klas 

czwartych 

24. 25.04.2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 

klas maturalnych, szkolenie PZE i ZN  

z zakresu ich obowiązków i wypełniania 

dokumentacji egzaminów maturalnych. 

 

25. 29.04.2022 r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. wg harmonogramu 

26. 04 – 20.05.2022 r. Egzamin maturalny w części pisemnej. wg harmonogramu 

CKE 

27. 04.05.2022 r. Egzamin maturalny z języka polskiego – 

poziom podstawowy. 

dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno – 

wychowawczych dla 

uczniów 

28. 05.05.2022 r. Egzamin maturalny z matematyki – poziom 

podstawowy. 

dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno – 

wychowawczych dla 

uczniów 

29. 06.05.2022 r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – 

poziom podstawowy. 

dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno – 

wychowawczych dla 

uczniów 

30. 09.06.2022 r. Egzamin maturalny z języka angielskiego – 

poziom rozszerzony. 

dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno – 

wychowawczych dla 

uczniów 

31. maj – sierpień  

2022 r. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomicznych.  

32. czerwiec 2022 r. Piknik szkolny.  

33. 27.05.2022 r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o 

przewidywanych ocenach rocznych. 

klasy 1 – 3 

technikum 

34. 30 – 31.05.2022 r. Wywiadówki.  wg harmonogramu 
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35. czerwiec 2022 r. Szkolenie ZN z zakresu ich obowiązków i 

wypełniania dokumentacji egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

wg harmonogramu 

36. 13.06.2022 r. Termin wystawienia ocen rocznych. klasy 1 – 3 

technikum 

37. 15.06.2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. wg harmonogramu 

38. 01 – 19.06.2022 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie. 

wg harmonogramu 

CKE 

39. 20.06.2022 r. – 

09.07.2022 r. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie – egzamin poprawkowy dla formuły 

2017. 

wg harmonogramu 

CKE 

40. 24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022.  

41. 24.06.2022 r. Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.  

42. 05.07.2022 r. Wyniki egzaminu maturalnego.  

43. 22 - 25.08.2022 r. Egzaminy poprawkowe. wg harmonogramu 

44. 23.08.2022 r. Maturalny egzamin poprawkowy. wg harmonogramu 

CKE 

45. 31.08.2022 r. Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej. godz. 10.00 

 

Plan uroczystości szkolnych: 

1. Ślubowanie klas pierwszych 

2. Integracja klas 

3. Europejski Dzień Języków Obcych 

4. Dzień Edukacji Narodowej 

5. Święto Odzyskania Niepodległości  

6. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

7. Mikołajki w Ekonomiku 

8. Wigilie klasowe/Jasełka 

9. Dzień Języka Ojczystego 

10. Noc Filmowa Ekonomika  

11. Święto liczby Pi 

12. Dzień Ziemi 

13. Święto Konstytucji 3 Maja 

14. Dzień Ochrony Środowiska 

 

 


