
PLAN PRACY SZKOŁY / KALENDARZ DZIAŁAŃ  

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Lp. Termin Działanie 

WRZESIEŃ 

1.  27.08.2020r. (PT)  8,30 >> zebranie RP rozpoczynające nowy rok szkolny 

2.  31.08.2020r. 
(PN) 

termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020 

3.  01.09.2020r.(WT)  

 

8,00 >> rozpoczęcie roku szkolnego klas 2 oraz 3 (BS Ist.) 

9,00 >> rozpoczęcie roku szkolnego klas 1 i 4 

4.   do 11.09.2020r. złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (styczeń – luty 2021r.) >> dot. PP 2012 (absolwenci - 

poprawkowicze) >> kwalifikacje jednoliterowe 

5.   do 15.09.2020r. złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (styczeń – luty 2021r.) >> dot. PP 2017 (klasy 4 + 

poprawkowicze) >> kwalifikacje dwuliterowe 

6.  do 10 dnia 
każdego m-ca 

zestawienie miesięcznej informacji o frekwencji oddziału /wychowawcy/ 

7.  11 dnia  
każdego m-ca 

w/w zestawienie wychowawca przesyła drogą e-mailową dyr. I. 
Andrzejczak 

8.  14.09.2020r. 
(PN) 

 >> zebranie RP 

9.   zebrania wychowawców z rodzicami klas 1 – sala świetlica B 

07.09.2020r. 16,00 >> 1BMp  // 17,30 >> 1BRŚ 

08.09.2020r. 16,00 >> 1BKL  //  17,30 >> 1BWp 

09.09.2020r. 16,00 >> 1TB  //  17,30 >> 1TA 

10.09.2020r. 16,00 >> 1TŻH  //  17,30 >> 1TL 

10.  do 20.09.2020r. Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu przekazania informacji dot. 
organizacji pracy szkoły i odnotowanie tego faktu w Librusie (dot. 
wychowawców klas 2,3,4) 

11.  do 30.09.2020r. złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 

 PAŹDZIERNIK 

12.  ….10.2020r.   zebranie RP – analiza wyników egzaminu maturalnego i zawodowego 

13.  .10.2020r.   16,30 >> konsultacje z rodzicami (I) 

 LISTOPAD 

14.  ....11.2020r. próbny egzamin maturalny 

 GRUDZIEŃ 

15.  05.12.2020r. 
(CZ) 

16,30 >> konsultacje z rodzicami (II) 

16.  ...12.2020r.  …. >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 4T 

17.  11.12.2020r. zakończenie I semestru dla klas 4T /minęło 15 tygodni nauki 

18.  od 14.12.2020r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji 

19.  23-31.12.2020r.  zimowa przerwa świąteczna 



 STYCZEŃ 

20.  11.01.2021r. 
(PN) 

część praktyczna – dokumentacja >> klasy 4T (PP 2017)  + 
opcjonalnie PP 2012 

21.  12.01.2021r. 
(WT) 

część pisemna >> klasy 4T (PP 2017) 

22.  15.01.2021r. (PT) zakończenie I semestru dla klas 1-3 T/BS 

23.  18.01.2021r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji 

24.  .01.2021r.  ….>> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 1-3 T/BS 

 LUTY 

25.  .02.2021r.  zebranie RP (rada analityczna) 

26.  do 07.02.2021r. złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (czerwiec - lipiec 2021r.) – PP 2017 (klasy 3BS, 3T) PP 
2019 (2tH., 2TŻH/gr.H) 

27.   15-28.02.2021r. ferie zimowe 

 MARZEC 

28.  31.03.2021r. 
(ŚR) 

termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021 / PP 2017 

29.  .03.2021r.  16,30 >> konsultacje z rodzicami (I) 

 KWIECIEŃ  

30.  01-06.04.2021r. wiosenna przerwa świąteczna 

31.  do 08.04.2021r. 
(CZ) 

złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (czerwiec - lipiec 2021r.) – dotyczy  wyłącznie uczniów/ 
absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 
2021 

32.  ….04.2021r. zebranie RP (szkolenie z procedur maturalnych) 

33.  .04.2021r.  zebranie RP - klasyfikacja końcowa klas 4T 

34.  30.04.2021r.   Absolutorium klas maturalnych 

 MAJ 

35.  04-06.05.2021r. 
(WT,ŚR,CZ)  

do 20.05.2021 

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

36.  .05.2021r.  16,30 >> konsultacje z rodzicami (II) 

 CZERWIEC 

37.  .06.2021r. (PT) …. >> zebranie RP - klasyfikacja roczna klas 1-3 T/SB 

38.  07.06.2020 (PN) egzamin zawodowy - część praktyczna (dokumentacja) - HGT.03 – 
sesja główna (SG) 

39.  21.06.2021r. 
(PN)  

egzamin zawodowy - część praktyczna (dokumentacja) 

40.  22.06.2021r. 
(WT) 

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

41.  25.06.2020r. (PT)  zakończenie roku szkolnego 

42.  29.06.2021r. 
(WT) 

egzamin zawodowy - część praktyczna (dokumentacja) - HGT.03 – 
sesja dodatkowa (SD) 

 LIPIEC 

43.  .07.2021r.  zebranie RP (rada analityczna)  



44.  od 23.06 do 
08.07.2021r. 

egzamin zawodowy – część praktyczna (w) // (dyspozycyjność 
nauczycieli) 

45.  ….07.2021r. 

ok.  .07.2021r. 

rekrutacja etap 1 // etap 2 

wywieszenie list 

 SIERPIEŃ 

46.  ostatni tydzień 
sierpnia 

sesja poprawkowa 

47.  31.08.2021r. 
(WT) 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020 //  przekazanie szkołom 
dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla w/w sesji 

Zadania związane z promocją zawodów, zarówno w szkole jak i poza nią, będą realizowane w ciągu 

całego roku szkolnego. 


