
PLAN PRACY SZKOŁY  

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – semestr 1 

Lp. Termin Działanie 

WRZESIEŃ 

1.  31.08.2022r. 
(ŚR) 

termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie dla sesji LATO2022  

2.  01.09.2021r.(CZ) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (8,00 -klasy 2-4, 9,00-klasy 1) 

3.  12.09.2022r. 
(PN) 

zebrania wychowawców klas 1 z rodzicami  

(16,30 >> SB I
0 
>> sala gimnastyczna + sala lekcyjna ;  17,00 >> T >> 

sala gimnastyczna + sala lekcyjna) 

4.  13-14.09.2022r. 
(WT/ŚR) 

zebrania wychowawców klas 2,3,4 z rodzicami >> 16,30 / 17,00 

5.  14.09.2022r. 8,00 >> zebranie RP  

6.   do 15.09.2022r. 
(CZ) 

złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu 
zawodowego (ZIMA 2023)                                                                                                                                                           
>> załącznik  (PP 2019)  + poprawkowicze (PP 2017) 

7.  16.09.2022r.  
(PT) 

Dzień Pierwszoklasisty – dzień o innej organizacji zajęć  

8.  do 30.09.2022r. złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 

 PAŹDZIERNIK 

9.  ….10.2022r.   zebranie RP – analiza wyników egzaminu maturalnego i zawodowego 

10.  … 10.2022r. zainicjowanie przygotowań do 60-tej rocznicy istnienia szkoły (Dzień 
Patrona) 

 LISTOPAD 

11.  ....11.2022r. próbny egzamin maturalny 

12.  do 28.11.2022r. wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych dla klas 4t., w 

tym ocen z zachowania 

13.  29.11.2022r. 
(WT) 

16,00 >> zebrania wychowawców klas 4t. z rodzicami 

16,30 >> konsultacje z rodzicami  

 GRUDZIEŃ 

14.  do 13.12.2022r. wystawienie wszystkich ocen semestralnych dla klas 4t. 

15.  16.12.2022r.    
(PT) 

8,00 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 4t. 

16.  16.12.2022r. zakończenie I semestru dla klas 4t. (po gimnazjum) /minęło 15 
tygodni nauki 

17.  od 19.12.2022r. 
(PN) 

zmiana planu lekcji >> ramy czasowe 19.12.2022 – 13.01.2023 

18.  do 22.12.2022r. wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych, w tym ocen z 
zachowania klas 1,2,3+4 T/BS  (po SP) 

19.  23.31.12.2022r. 
01.01.2023  

zimowa przerwa świąteczna 

 STYCZEŃ 

20.  05.01.2023r. 
(CZ) 

wystawienie wszystkich ocen semestralnych klas 1,2,3+4 T/BS  (po SP) 

21.  09.01.2023r. 
//SG (PN) 

Sesja egzaminacyjna ZIMA 2023 

część praktyczna – d >> klasy 4t. (PP 2019) + 3TŻH/H + 2BS IIst. (PP 



2019) + poprawkowicze  

22.  09-21.01.2023r. 
//SG 

część praktyczna – dk >> 4tB., 2BS IIst./TR (PP 2019) 

23.  10-14.01.2023r. 
(WT-SOB) //SG 

część pisemna >> j.w. – FORMA ELEKTRONICZNA 

24.  12.01.2023r. 
(CZ) 

15,00 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 1-3 +4 T/BS (po 
SP) 

25.  13.01.2023r.  
(PT) 

zakończenie I semestru dla klas 1,2,3+4 T/BS  (po SP) 

26.  16.01.2023r. 
(PN) 

Rozpoczęcie II-go semestru 

zmiana planu lekcji >> ramy czasowe 16.01.2023 – 29.04.2023 

27.  17-19.01.2023r. 
(WT-CZ) 

16,30 / 17,00 >> zebrania wychowawców klas 1,2,3+4 T/BS  (po SP) z 
rodzicami 

28.  19.01.2023r. 
(CZ) 

8,00 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna dla klas BS II
0 

29.  30-31.01.2023r. 

//SD 
część pisemna >> 30.01 // część praktyczna >> 31.01.2023 

Ferie zimowe 30.01 – 12.02.2023 

 


