Organizacja roku szkolnego 2021/2022
30 sierpnia 2021r., godz. 900
Konferencja Rady Pedagogicznej:

klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych

organizacja roku szkolnego 2021/2022
31 sierpnia 2021r.
Uzupełnienie dokumentacji szkolnej:

arkuszy ocen o wyniki egzaminów poprawkowych

arkuszy ocen o wyniki egzaminów zawodowych

dziennika elektronicznego za rok 2020/2021 – zestawienie wyników klasyfikacji
(wychowawcy)

dziennika elektronicznego za rok 2020/2021 – zestawienie uczęszczania (wychowawcy)

drukowanie świadectw

drukowanie bieżącej strony arkusza ocen
31 sierpnia 2021r.
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
do 31 sierpnia 2021r.
Uaktualnienie pracowniczych książeczek zdrowia i badań okresowych
1 września 2021r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

godz. 800 – klasy IV

godz. 845 – klasy III G

godz. 930 – klasy III P

godz. 1015 – klasy II

godz. 1100 – klasy I
1 września 2021r.
Uzupełnienie rozkładów nauczania w e-Dzienniku
8 września 2021r., godz. 1700
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV
9 września 2021r., godz. 1700
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej

z wychowawcami klas
10 września 2021r.
Wydawanie świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego
do 10 września 2021r.
Zebrania Komisji Przedmiotowych – uaktualnienie planów pracy
do 10 września 2021r.
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w kwalifikacjach w sesji zimowej (F.2012)
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12.09 – 25.09.2021r.
Staż zagraniczny dla informatyków
15 września 2021r., godz. 1505
Konferencja Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego)
15 września 2021r., godz. 1700
Plenarna Konferencja Rad Klasowych Rady Rodziców
Spotkanie Prezydium Rady Rodziców
do 15 września 2021r.
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w kwalifikacjach w sesji zimowej (F.2017)
26.09 – 02.10.2021r.
Projekt wymiany młodzieży Polsko-Ukraińskiej
do 30 września 2021r.
Zatwierdzenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
14 października 2021r.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 października 2021r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(nie dotyczy zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego)
25.10 – 21.11.2021r.
Praktyki zawodowe – klasy: 3acG i 3bG
2 listopada 2021r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(nie dotyczy zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego)
11 listopada 2021r.
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
12 listopada 2021r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22.11 – 19.12.2021r.
Praktyki zawodowe – klasy: 3fG i 3gG
07 grudnia 2021r.

godz. 1700 - Spotkania z rodzicami uczniów klas I - II

godz. 1730 – 1830 – Konsultacje z nauczycielami
08 grudnia 2021r.

godz. 1700 - Spotkania z rodzicami uczniów klas III – IV

godz. 1730 – 1830 – Konsultacje z nauczycielami
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do 17 grudnia 2021r.
Wystawienie śródrocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas IV w r. szk. 2021/2022
19 grudnia 2021r.
Zakończenie I półrocza dla uczniów klas IV w r. szk. 2021/2022
20 grudnia 2021r.
Rozpoczęcie II półrocza dla uczniów klas IV w r. szk. 2021/2022
21 grudnia 2021r., godz. 1505
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV w r. szk. 2021/2022)
23.12 – 31.12.2021r.
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022r.
Święto Trzech Króli
7 stycznia 2022r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(nie dotyczy zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego)
11 stycznia 2022r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F.2012 i F.2017)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(nie dotyczy zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego)
10.01 – 06.02.2022r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna (F.2012 i F.2017)
do 14 stycznia 2022r.
Wystawienie śródrocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas I-III za r. szk.
2021/2022
16 stycznia 2022r.
Zakończenie I półrocza dla uczniów klas I-III w r. szk. 2021/2022
17 stycznia 2022r.
Rozpoczęcie II półrocza dla uczniów klas I-III w r. szk. 2021/2022
17.01 – 13.02.2022r.
Praktyki zawodowe – klasy: 3acP i 3bP
Ustali Komitet Studniówkowy
Bal Studniówkowy
25 stycznia 2022r., godz. 1505
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna uczniów klas I-III w r. szk. 2021/2022)
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do 7 lutego 2022r.

złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w kwalifikacjach w sesji letniej
(F.2017 i F.2019)
14.02 – 27.02.2022r.
Ferie zimowe
do 20 lutego 2022r.
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w kwalifikacjach w sesji letniej (F.2012)
14.03 – 10.04.2022r.
Praktyki zawodowe – klasy: 3fP i 3gP
24 marca 2022r.

godz. 1700 - Spotkania z rodzicami uczniów klas I - II

godz. 1730 – 1830 – Konsultacje z nauczycielami
25 marca 2022r.

godz. 1700 - Spotkania z rodzicami uczniów klas III – IV

godz. 1730 – 1830 – Konsultacje z nauczycielami
31 marca 2022r.
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022r.
14.04 – 19.04.2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna
do 8 kwietnia 2022r.
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas IV
do 22 kwietnia 2022r.
Wystawienie ostatecznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas IV
26 kwietnia 2022r., godz. 1505
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych)
29 kwietnia 2022r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
02 maja 2022r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
04.05 – 06.05.2022r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
04.05 – 20.05.2022r.
Egzaminy maturalne
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31 maja 2022r.

godz. 1700 - Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III

godz. 1730 – 1830 – Konsultacje z nauczycielami
01.06 – 19.06.2022r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (F.2019)
02.06 – 07.06.2022r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F.2019)
do 03 czerwca 2022r.
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas I - III
do 15 czerwca 2022r.
Wystawienie ostatecznych rocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas I - III
16 czerwca 2022r.
Boże Ciało
17 czerwca 2022r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(nie dotyczy zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego)
20 czerwca 2022r.
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna uczniów klas I-III za rok szkolny
2021/2022)
20.06 – 06.07.2022r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (F.2012 i F.2017)
21 czerwca 2022r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F.2012 i F.2017)
24 czerwca 2022r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
25.06 – 31.08.2022r.
Ferie letnie
28 czerwca 2022r.
Konferencja Rady Pedagogicznej (analiza pracy za rok szkolny 2021/2022)
5 lipca 2022r.
Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
23 sierpnia 2022r., godz. 900
Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego
24 - 26 sierpnia 2022r.
Egzaminy poprawkowe
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29 sierpnia 2022r.
Konferencja Rady Pedagogicznej:

klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych

organizacja roku szkolnego 2022/2023

zakończenie migracji do aplikacji UONET+
31 sierpnia 2022r.
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
9 września 2022r.
Wydanie świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego
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