
KALENDARZ DZIAŁAŃ 

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Lp. Termin Działanie 

WRZESIEŃ 

1.  30.08.2019r. 
(PT) 

termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2019 
 

2.  02.09.2019r.(PN)  8,00 >> uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 2,3,4 

9,00 >> uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas 1 
 

3.  od 03 do 
09.09.2019r. 

złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (styczeń – luty 2020r.) – kwalifikacja R.22, B.36, B.30, 
T.15, T.12, A.32 oraz osoby poprawiające 
 

4.  16.09.2019r. 
(PN) 

16,30 >> spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas 1/ BS (sala 
gimnastyczna); 

17,00 >> zebrania wychowawców z rodzicami klas 1/ BS; 

17,30 >> spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas 1/ T (sala 
gimnastyczna); 

18,00 >> zebrania wychowawców z rodzicami klas 1/ T 
 

5.  17.09.2019r. 
(WT) 

16,30 >> zebrania wychowawców z rodzicami klas 2,3,4 / BS 

6.  do 30.09.2019r. 
(PN) 

złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 

 PAŹDZIERNIK 

7.  do 11.10.2019r. 
(PT) 

zmiana preferencji przedmiotów rozszerzonych (językowe, 
matematyczne, przyrodnicze) /dot. uczniów klas 2 /T 
 

8.  10.2019r. obchody Dnia Edukacji Narodowej, święto Patrona ZSBiKZ Konin 
połączone ze ślubowaniem klas 1 
 

9.  23.10.2019r. 
(ŚR)   

16,30 >> konsultacje z rodzicami (I) 

10.  10.2019r. akcja krwiodawstwa / koordynator p. Sławomir Woźniak 

 LISTOPAD 

11.  ....11.2019r. próbny egzamin maturalny 

12.  do 29.11.2019r. 
(PT) 

wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T, w 
tym ocen z zachowania 
 

 GRUDZIEŃ 

13.  05.12.2019r. 
(CZ) 

16,30 >> konsultacje z rodzicami (II) 

14.  do 10.12.2019r. 
(WT) 

wystawienie wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T  

15.  13.12.2019r. 
(PT) 

8,00 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 4T 

16.  13.12.2019r. 
(PT) 

zakończenie I semestru dla klas 4T /minęło 15 tygodni nauki 



17.  od 16.12.2019r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji 

18.  13-19.12.2019r. 16,30 >> zebrania wychowawców klas 4 z rodzicami (informacja o 
uzyskanych ocenach) 
 

19.  20.12.2019r. 
(PT) 

JASEŁKA / spotkania klas z wychowawcami / dzień o innej organizacji 
pracy 
 

20.  do 20.12.2019r. 
(PT) 

wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych, w tym ocen z 
zachowania klas 1-3 T/BS   
 

21.  23.12.2019r. – 
07.01.2020r. 

zimowa przerwa świąteczna 

 STYCZEŃ 

22.  09.01.2020r. 
(CZ) 

„nowy egzamin” część praktyczna – dokumentacja >> R.22, B.36, B.30, 
T.15, T.12, A.32 
 

23.  10.01.2020r. 
(PT) 

„nowy egzamin” część pisemna >> R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32 

24.  do 15.01.2020r. 
(ŚR) 

wystawienie wszystkich ocen semestralnych klas 1-3 T/BS 

25.  17.01.2020r. 
(PT) 

zakończenie I semestru dla klas 1-3 T/BS 

26.  20.01.2020r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji 

27.  20.01.2020r. 
(PN) 

16,30 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 1-3 T/BS 

28.  21-23.01.2020r. 16,30 >> zebrania wychowawców klas 1,2,3 z rodzicami (informacja o 
uzyskanych ocenach) 
 

29.  27.01–
09.02.2020r. 

ferie zimowe 

 LUTY 

30.  do 22.02.2020r. złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (czerwiec - lipiec 2020r.)  
 

 MARZEC 

31.  ….03.2020r. akcja krwiodawstwa 

32.  ….03.2020r. rekolekcje wielkopostne  

33.  03.2020r. 16,30 >> zebrania wychowów klas 4 z rodzicami (informacja o 
przewidywanych ocenach) 
 

34.  20.03.2020r. 
(PT) 

termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 
 

35.  do 27.03.2020r. 
(PT) 

złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (czerwiec - lipiec 2020r.) – dotyczy  wyłącznie uczniów/ 
absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 
2020 
 

36.  31.03.2020r. 
(WT) 

16,30 >> konsultacje z rodzicami (I) 

 KWIECIEŃ  

37.  do 06.04.2020r. 
(PN) 

wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T, w 
tym ocen z zachowania 
 

38.  09-14.04.2020r. wiosenna przerwa świąteczna 

39.  do 16.04.2020r. 
(CZ) 

wystawienie wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T 



40.  20.04.2020r. 
(PN)   

zebranie RP - klasyfikacja końcowa klas 4T 

41.  24.04.2020r. 
(PT)  

Absolutorium klas maturalnych 

42.  kwiecień 
/maj.2020r. 

Drzwi otwarte w ZSBiKZ 

 MAJ 

43.  04-06.05.2020r. 
(PN,WT,ŚR)  

egzamin maturalny                                                                                                  
04-05.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w technikum          
06.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w technikum i szkole 
branżowej 
 

44.  05.2020r. 16,30 >> zebrania wychowów klas 1,2,3 z rodzicami (informacja o 
przewidywanych ocenach) 
 

45.  22.05.2020r. 
(PT) 

termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe dla absolwentów techników, którzy ukończą szkołę 
24.04.2020r. 
 

46.  25.05.2020r. 
(PN) 

16,30 >> konsultacje z rodzicami (II) 

 CZERWIEC 

47.  do 05.06.2020r. 
(PT) 

wystawienie propozycji wszystkich ocen końcoworocznych, w tym ocen 
z zachowania klas 1-3 T/BS   
 

48.  do 16.06.2020r. 
(WT) 

wystawienie wszystkich ocen końcoworocznych klas 1-3 T/BS 

49.  19.06.2020r. 
(PT) 

15,00 >> zebranie RP - klasyfikacja roczna klas 1-3 T/SB 

50.  22.06.2020r. 
(PN)  

egzamin zawodowy - część praktyczna (dokumentacja) 

51.  23.06.2020r. 
(WT) 

egzamin zawodowy - część pisemna – dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych w technikum i szkole branżowej 
 

52.  od 24.06 do 
09.07.2020r. 

egzamin zawodowy – część praktyczna  

53.  26.06.2020r. 
(PT)  

zakończenie roku szkolnego 

 LIPIEC 

54.  03.07.2020r. termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 

55.  do 09.07.2020r. egzamin zawodowy – część praktyczna 

 SIERPIEŃ 

56.  ostatni tydzień 
sierpnia 

sesja poprawkowa 

57.  28.08.2020r. 
(PT) 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020 //  przekazanie szkołom 
dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla w/w sesji 
 

 

 

 

 

 


