
PLAN PRACY SZKOŁY 

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 

w 2 semestrze roku szkolnego 2020/2021 

Lp. Termin Działanie 
1.  do 26.01.2021r. 

(WT) 
wystawienie wszystkich ocen dla klas 1-3 T/BS 

2.  29.01.2021r.(PT) zakończenie I semestru dla klas 1-3 T/BS 

3.  29.01.2021r.(PT) 8,30 >>zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 1-3 T/BS 

 
4.  30-31.01.2021r. egzaminy ustne – BS IIo 

 LUTY 
5.  01.02.2021r. 

(PN) 
zmiana planu lekcji 

6.   konsultacje z rodzicami – realizowane na bieżąco przez wychowawców / 
nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

7.  02.02.2021r.(WT) 8,30 >>zebranie RP - klasyfikacja semestralna BS IIo 

 
8.  do 07.02.2021r. egzaminy poprawkowe BS IIo 

9.  08.02.2021r. 
(PN) 

8,30 >>zebranie RP - klasyfikacja semestralna BS IIo 

10.  09.02.2021r. 

13-14.02.2021r. 

koniec semestru BS IIo, promowanie słuchaczy na wyższy semestr 

rozpoczęcie zajęć w BS II0 zgodnie z nowym kalendarzem pracy 
11.  16.02.2021r.  13,00 >> zebranie RP (rada analityczna) 

12.  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) 

 MARZEC 
13.  31.03.2021r. 

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

14.   konsultacje z rodzicami – realizowane na bieżąco przez wychowawców / 
nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

 KWIECIEŃ  
15.  01-06.04.2021r. wiosenna przerwa świąteczna 

16.  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 

17.   konsultacje z rodzicami – realizowane na bieżąco przez wychowawców / 
nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

18.  04.2021r. 
(ostatni tydzień) 

zebranie RP (szkolenie z procedur maturalnych) 

19.  do 13.04.2021r. 
(WT) 

wystawienie propozycji wszystkich ocen dla klas 4T 

20.  do 23.04.2021r. 
(PT) 

wystawienie wszystkich ocen dla klas 4T 

21.  27.04.2021r.(WT) 8,30 >>zebranie RP - klasyfikacja końcowa klas 4T 



22.  30.04.2021r.  
(PT) 

Absolutorium klas maturalnych 

 MAJ 
23.  03-28.05.2021r. Praktyka zawodowa klas: 2tH. – technik hotelarstwa (po gimnazjum) / 

2tLŻ – technik żywienia i usług gastronomicznych (po gimnazjum), 
technik logistyk (po gimnazjum) / 2tL. – technik logistyk (po gimnazjum) / 
2tB. – technik budownictwa (po gimnazjum) / 2tA. – technik architektury 
krajobrazu (po gimnazjum) 

24.  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 

25.   konsultacje z rodzicami – realizowane na bieżąco przez wychowawców / 
nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

 CZERWIEC 
26.  do 01.06.2021r. 

(WT) 
wystawienie propozycji wszystkich ocen dla klas 1-3 T/BS, BSIIo 

27.  ….06.2021r. szkolenie z procedur egzaminu zawodowego 

28.  07.06.2020 (PN) egzamin zawodowy - część praktyczna (w) – BUD.12 / 2tB. – sesja 
główna (SG) / PP 2019 

29.  08-12.06.2021 egzamin zawodowy - część pisemna – BUD.12 / 2tB. – sesja główna 
(SG) >> forma elektroniczna / PP 2019 

30.   konsultacje z rodzicami – realizowane na bieżąco przez wychowawców / 
nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

31.  do 15.06.2021r. 
(WT) 

wystawienie wszystkich ocen dla klas 1-3 T/BS, BSIIo 

32.  18.06.2021r.(PT) 8,30>>zebranie RP - klasyfikacja roczna klas 1-3 T/ BS, BSIIo 

33.  21.06.2021r. 
(PN) 

egzamin zawodowy - część praktyczna (dokumentacja) / PP 2017              
3TL (AU.22), 3TŻA/A (RL.21) 

34.  22.06.2021r. 
(WT) 

egzamin zawodowy - część pisemna – dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych w technikum i szkole branżowej / PP 2017             3BK 
(TG.07), 3BMr (BD.04), 3BML (AU.22), 3BŚ (MG.20), 3BWi (AU.15, 
BD.14, BD.05, MG.18) // 3TB (BD.29), 3TL (AU.22), 3TŻA (TG.07, 
RL.21) 

35.  23.06.2021r. 
(ŚR) 

egzamin zawodowy - część pisemna – BUD.12 / 2tB. – sesja 
dodatkowa (SD) >> forma elektroniczna / PP 2019 

36.  od 23.06 do 
08.07.2021r. 

egzamin zawodowy – część praktyczna (w) PP 20173BK (TG.07), 3BMr 
(BD.04), 3BML (AU.22), 3BŚ (MG.20), 3BWi (AU.15, BD.14, BD.05, 
MG.18) // 3TB (BD.29), 3TŻA/Ż (TG.07) 

37.  25.06.2020r. (PT)  zakończenie roku szkolnego 

38.  29.06.2021r. 
(WT) 

egzamin zawodowy - część praktyczna (dokumentacja) – BUD.12 / 2tB. 
– sesja dodatkowa (SD) 

 LIPIEC 
39.  .07.2021r.  zebranie RP (rada analityczna)  

40.  do 08.07.2021r. dyspozycyjność nauczycieli 

41.  ….07.2021r. 

ok.  .07.2021r. 

rekrutacja etap 1 // etap 2 

wywieszenie list 
 SIERPIEŃ 

42.  od 20.08.2021r.  sesja poprawkowa 

43.   rada pedagogiczna organizacyjna na nowy rok szkolny 

44.  31.08.2021r. 
(WT) 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2021 //  przekazanie szkołom 
dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla w/w sesji 



 


