
PLAN PRACY SZKOŁY / KALENDARZ DZIAŁAŃ  

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 – semestr 1 

Lp. Termin Działanie 

WRZESIEŃ 

1.  31.08.2021r. 
(WT) 

termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2021 – odbiór wyników w sekretariacie 
szkoły od 08.09.2021 

2.  01.09.2021r.(ŚR)  

 

9,00 >> uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

 

3.   do 15.09.2021r. złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (styczeń – luty 2022r.)                                                        
>> PP 2017 >> 4TB (BD.30), 4TŻA (TG.16/RL.22), 4TL (AU.32), 4TH 
(TG.13)                                                                                                      
>> PP 2019 >>  3tH. i 3TŻH/H (HGT.03), 2ŻR (HGT.12/BUD.25)              
+ poprawkowicze 

4.  14.09.2021r. 
(WT) 

17,00 >> zebranie RP (zdalnie – MS Teams) 

5.  02 lub 06.09.21 zebrania wychowawców z rodzicami – zgodnie z odrębnym 
harmonogramem  

6.  do 30.09.2021r. złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 

 PAŹDZIERNIK 

7.  01.10.2021r.  
(PT) 

17,00 – 21,00 >> NOC ZAWODOWCÓW – drzwi otwarte ZSBiKZ 
Konin  

8.  ….10.2021r.   zebranie RP – analiza wyników egzaminu maturalnego i zawodowego 

9.  12.10.2021r.  
(WT) 

16,30 >> konsultacje z rodzicami (I) 

 LISTOPAD 

10.  ....11.2021r. próbny egzamin maturalny 

11.  do 19.11.2021r. wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T, w 
tym ocen z zachowania 

12.  29.11.2021r. 
(PN) 

16,00 >> zebrania wychowawców klas 4 z rodzicami 

16,30 >> konsultacje z rodzicami (II) 

 GRUDZIEŃ 

13.  do 06.12.2021r. wystawienie wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T 

14.  09.12.2021r.    
(CZ) 

…. >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 4T 

15.  10.12.2021r. zakończenie I semestru dla klas 4T /minęło 15 tygodni nauki 

16.  od 13.12.2021r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji >> ramy czasowe 13.12.2021 – 14.01.2022 

17.  do 14.12.2021r. wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych, w tym ocen z 
zachowania klas 1-3 T/BS   

18.  23-31.12.2021r.  zimowa przerwa świąteczna 

 STYCZEŃ 

19.  05.01.2022r. 
(ŚR) 

wystawienie wszystkich ocen semestralnych klas 1-3 T/BS 

20.  10.01.2022r. 
(PN) 

Egzaminy-część praktyczna – dokumentacja >> klasy 4T (PP 2017) + 
3tH. + 3TŻH/H + 2ŻR (PP 2019) + poprawkowicze 



21.  11.01.2022r. 
(WT) 

Egzaminy-część pisemna >> j.w. 

22.  14.01.2022r. (PT) zakończenie I semestru dla klas 1-3 T/BS 

23.  12.01.2022r. 
(ŚR) 

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

24.  13-14.01.2022 16,30 >> zebrania wychowawców klas 1,2,3 z rodzicami 

25.  31.01.2022r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji >> ramy czasowe 31.01.2022 – 29.04.2022 

 

 


