KALENDARZ SZKOLNY

Zespołu Szkół CKU na rok szkolny 2021/2022
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WRZESIEŃ 2021

DZIAŁANIE

Inauguracja roku szkolnego
a) szkoły młodzieżowe
b) szkoła podstawowa dla dorosłych
c) formy zaoczne
Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie oraz certyfikatów
kwalifikacji zawodowych i dyplomów zawodowych
dla sesji czerwiec – lipiec 2021
Składanie deklaracji do egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie (formuły 2012, 2017)
i egzaminów zawodowych (formuła 2019) – sesja
styczeń-luty
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Organizacyjne zebrania z rodzicami
Posiedzenie Rady Rodziców
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Wydanie świadectw maturalnych po poprawkach
Omówienie zagadnień do egzaminu maturalnego
Składanie deklaracji wstępnych przystąpienia do
egzaminu maturalnego

DATA

UWAGI

1.09.2021 godz. 9.00
1.09.2021 godz.11.00
18.09.2021 godz. 9.30
8.09.2021 od godz. 10.00

(śr)
(śr)
(sob)
(śr)

do 15.09.2021
(do 10.09.2021 – dotyczy

wg CKE

15.09.2021 godz. 15.00
16.09.2021 godz.17.00*
16.09.2021 godz.18.00*
30.09.2021 g. 15.00
10.09.2021 od godz.12.00
do 30.09.2021
do 30.09.2021

(śr)
(czw)
(czw)
(czw)
(pt)

formuły 2012)

PAŹDZIERNIK 2021

Omówienie zagadnień do egzaminów zawodowych
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
VIII Przysięga klas mundurowych i ślubowanie
klas pierwszych oraz obchody Dnia Patrona

LISTOPAD 2021

Święto Zmarłych
Apel z okazji Święta Niepodległości
Powiadomienie rodziców o zagrożeniach półroczną
oceną niedostateczną – klasy maturalne
Śródokresowe spotkania z rodzicami
Narodowe Święto Niepodległości
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

do 10.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021

(śr)
(czw)
(pt)

28.10.2021 g. 15.00
22.10.2021

(czw)
(pt)

01.11.2021
10.11.2021

(pon)
(śr)

do 09.11.2021
09.11.2021*
11.11.2021
12.11.2021

(wt)
(czw)
(pt)

25.11.2021 g. 15.00

(czw)
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GRUDZIEŃ 2021

Sesja egzaminacyjna dla szkół zaocznych
- klasy maturalne
- pozostałe klasy
Powiadomienie rodziców o zagrożeniach półroczną
oceną niedostateczną – klasy inne niż maturalne
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- klasy dzienne
- klasyfikacja dla klas maturalnych - klasy zaoczne
Zebrania z Rodzicami klas maturalnych
Zakończenie I półrocza/sem.
- klasy dzienne
dla klas maturalnych
- klasy zaoczne*
Spotkania wigilijne
a) dla młodzieży
b) dla Rady Słuchaczy
c) dla nauczycieli i pracowników
Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2022

Nowy Rok
Święto Trzech Króli
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas
maturalnych zaocznych
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół
Zakończenie I półrocza/sem. -klasy maturalne zaoczne
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012)
- część pisemna
- część praktyczna
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2017)
- część pisemna
- część praktyczna
części egzaminu
Egzamin zawodowy (formuła
2019)
część pisemna
część praktyczna
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla klas Technikum
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej –
klasy inne niż maturalne, w tym klasa II BHP
Przygotowanie planu naboru na rok szk. 2022/2023
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
Wywiadówki półroczne
Zakończenie I sem/I półrocza – klasy inne niż
maturalne
Zakończenie zajęć dydaktycznych – klasa II BHP
Studniówki
a) szkoły dla młodzieży
b) szkoły dla dorosłych
Ferie zimowe

04.12.2021 - 05.01.2022
11.12.2021 – 12.01.2022
do 13.12.2021
09.12.2021 g. 15.00
05.01.2022 g. 15.00
09.12.2021 g. 17.00 *
10.12.2021
07.01.2022 ???

(czw)
(śr)
(czw)
(pt)
(pt)

21.12.2021 godz. 12.00
18.12.2021 godz. 11.00
22.12.2021 godz. 13.00
23 – 31.12.2021

(wt)
(sob)
(śr)

01.01.2022
06.01.2022
05.01.2022 g. 15.00

(sob)
(czw)
(śr)

7.01.2022

(pt)

7.01.2022

(pt)
wg CKE
(wt)

11.01.2022
od 10.01 do 06.02.2022
11.01.2022
od 10.01 do 06.02.2022

termin: główny dodatkowy

11 – 15.01.
10 - 23.01.
11.01.2022

01.02.2022
02.02.2022

wg CKE
(wt)
wg CKE
(wt)

13.01.2022 g.15.00

(czw)

do 13.01.2022
13.01.2022
13.01.2022 g. 17.00*
14.01.2022

(czw)
(pt)

28.01.2022

(pt)

15.01.2022
29.01.2022
17.01 – 30.01.2022

(sob)
(sob)
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LUTY 2022

Składanie deklaracji ostatecznych przystąpienia do
egzaminu maturalnego
Składanie deklaracji do egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych –
sesja czerwiec-lipiec 2022,

do 07.02.2022 (pon)

wg CKE

do 07.02.2022 (pt)
(do 20.02.2022 – dotyczy

wg CKE

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- podsumowanie działalności za I półrocze

10.02.2022 g. 15.00

Sesja egzaminów poprawkowych w semestrze
jesienno – zimowym - dot. szkół dla dorosłych

do 28.02.2022

formuły 2012) ???

w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez
do 07.04.2022 (czw)
zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń – luty 2022
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MARZEC 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – w tym klasyfikacja
po egzaminach poprawkowych dla dorosłych
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Rekolekcje Wielkopostne
Pierwszy Dzień Wiosny
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
- informacja o zagrożeniach ndst
Drzwi Otwarte ZS CKU
Ogłoszenie wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych –
sesja styczeń-luty 2022
Przekazanie świadectw i dyplomów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz
certyfikatów kwalifikacji zawodowych i dyplomów
zawodowych –formuła 2012. 2017, 2019
Ogłoszenie wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń-luty
Przekazanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych i
dyplomów zawodowych –formuła 2012. 2017, 2019
Sesja egzaminacyjna dla klas zaocznych /maturalnych/

KWIECIEŃ 2022

Wiosenna przerwa świąteczna
Obchody Dnia Ziemi
Śródokresowe zebrania z rodzicami
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
- dla klas maturalnych
Absolutorium i zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Przygotowanie arkusza organizacyjnego na rok
szkolny 2022/2023

(czw)

03.03.2022 g. 15.00

(czw)

08.03.2022
wg ustaleń parafii
21.03.2022
25.03.2022 godz.17.00*

(pon)

31.03.2022
31.03.2022 godz. 12.00

(śr)
wg CKE
(śr)

(pon)
(czw)

7.04.2022

31.03.2022 godz. 12.00
7.04.2022

wg CKE
(śr)

20.03 – 25.04.2022

14.04-19.04.2022
22.04.2022
21.04.2022 g. 17.00*
26.04.2022 g.15.00

(pt)
(czw)
(wt)

29.04.2022

(pt)

29.04.2022
do 30 kwietnia 2022
i wg ustaleń WO

(pt)
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MAJ 2022

Święto 1 Maja
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół
Święto Konstytucji 3 Maja
Egzaminy maturalne
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół z wyj. BS I st.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
- dla wszystkich typów szkół z wyj. BS I st.
Konsultacje dla Rodziców - powiadomienie rodziców
uczniów zagrożonych roczną oceną ndst
Egzaminy ósmoklasisty (kl.VIII Szk. Podst. dla Dor.)
Sesja egzaminacyjna w szkołach zaocznych
Dzień Matki
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe dla absolwentów technikum, którzy
ukończą szkołę 30 kwietnia 2022 r.

01.05.2022
02.05.2022

(nd)
(pon)

03.05.2022
od 04.05 do 20.05.2022
04.05.2022

(wt)

05.05.2022

(czw)

06.05.2022

(pt)

20.05.2022

(czw)

24, 25, 26.05.2022 g. 9.00
14.05 – 20.06.2022
26.05.2022
(śr)
27.05 2022 od godz. 12.00 (pt)
wg CKE

CZERWIEC 2022

Rozpoczęcie naboru do klas I szkół dla dorosłych
Święto Sportu Szkolnego/Dzień Dziecka
Dodatkowe terminy egzaminu maturalnego
Święto Bożego Ciała
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty
Klasyfikacyjno – promocyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej /dla młodzieży i dla dorosłych/
Egzaminy potwierdzające kwali- - część pisemna
fikacje w zawodzie (form. 2012) - część praktyczna
Egzaminy potwierdzające kwali- - część pisemna
fikacje w zawodzie (form. 2017) - część praktyczna
części egzaminu
Egzamin zawodowy
część pisemna
(formuła 2019)
część praktyczna
Egzaminy klasyfikacyjne dla młodzieży
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej
/dot. szkół dla młodzieży/
Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw
Ferie letnie
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie
działalności za rok szkolny 2021/2022

LIPIEC 2022

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
Ogłoszenie wyników matur i wydawanie świadectw
maturalnych
Pisemne oświadczenia w sprawie przystąpieniu do
poprawkowego egzaminu maturalnego
Ogłoszenie list przyjętych do szkół dla młodzieży

(śr)

01.06.2022
01.06.2022
01-15.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
13, 14, 15.06.2022

(wt)
(wt)

20.06.2022 g.15.00
21.06.2022
20.06 - 06.07.2022
21.06.2022
21.06 - 08.07.2022

termin: główny dodatkowy

(pon)
(wt)
wg CKE
(wt)
wg CKE
wg CKE

22.06.2022
zgodnie z terminarzem

(śr)
wg KO

24.06.2022 godz. 9.00
27.06 – 31.08.2022
29.06.2022 g. 10.00

(pt)

2-19.06.2022
1-21.06.2022

22.06.2022
23 - 29.06

(czw)
(pt)

(śr)

02.07.2022
(pt)
05.07.2022 od godz. 12.00 (pon)
do 9.07.2022

wg OKE

lipiec 2022

wg KO

do 12.06
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SIERPIEŃ 2022

Zakończenie naboru do szkół dla dorosłych
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
/dot. szkół dla dorosłych/
Poprawkowe egzaminy maturalne
- egzamin pisemny
- egzaminy ustne – w 2022 r. nie przeprowadza się
Egzaminy poprawkowe dla młodzieży
Ogłoszenie list przyjętych do szkół dla dorosłych
Egzaminy poprawkowe w szkołach dla dorosłych
Posiedzenie Rady Pedagogicznej przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023
Ogłoszenie wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych –
sesja czerwiec-lipiec 2022
Przekazanie świadectw i dyplomów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie oraz certyfikatów
kwalifikacji zawodowych i dyplomów zawodowych
(formuła 2012, 2017, 2019)

23.08.2022
23.08.2022 godz.14.00

(wt)

- 23.08.2022 godz.9.00

wg CKE
(wt)

24 - 25.08.2022 godz.8.00
26.08.2022 godz.13.00
do 27.08.2022
30.08.2022 g.10.00
(wt)
31.08.2022 godz. 12.00

(śr)
wg CKE

7.09.2022

WRZESIEŃ 2022

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
a) szkoły młodzieżowe
b) szkoły dla dorosłych
Wydanie świadectw dojrzałości po egzaminach
poprawkowych

01.09.2022.godz. 9.00
10.09.2022 godz. 9.30
od 9.09.2022

(czw)
(sob)
(pon)

UWAGA:
1) kalendarz może w razie konieczności ulec zmianie, z wyjątkiem terminów ustalonych
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Centralną Komisję Egzaminacyjną,
2) * - daty i godziny zebrań z Rodzicami mogą być różne dla poszczególnych klas
Opracowanie projektu Kalendarza ZS CKU:
27.08.2021 - J. Wawrzyniak – wicedyrektor szkoły
Przyjęty do realizacji w dniu 15 września 2021 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej

