TERMINARZ na rok szkolny 2021/2022 – dla uczniów i rodziców
TERMIN

Zadania

wrzesień
1 września 2020
msza św. – 8.15

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
kościół Jana Kantego ul Grunwaldzka/Grochowska

2 września 2021

Dzień Pierwszoklasisty –wg. oddzielnego harmonogramu

4/5 września 2021

rozpoczęcie roku szkolnego dla II roku KKZ EKA.05

15 września 2021

zebrania z rodzicami (rodzice klas I najpierw w sali gimnastycznej):
17.00 1Ra1, 1E1/Ra2, 1R1 oraz klasy II i 3G
18.30 1i1, 1P1, 1T1 oraz klasy 3P i IV

16 września 2021

zebranie Rady Rodziców

październik
14 października 2021

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 października 2021

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 października 2021

Dzień Patrona kl. I - posumowanie projektu „Staszic – patron naszej szkoły”

listopad
1 listopada 2021

Wszystkich Świętych - dzień wolny

11 listopada 2021

Święto Niepodległości - dzień wolny

do 17 listopada 2021

wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem kl. IV

24 listopada 2021
godz. 17.30-18.15




17.30-19.00



zebrania z rodzicami uczniów klas I
zebranie z rodzicami uczniów kl. IV - egzaminy maturalne – dyrekcja,
przed zebraniami z wychowawcami
konsultacje dla rodziców klas II-III (i dla kl. I i IV po zebraniach)

grudzień
do 3 grudnia 2021
do godz. 15.00

wystawienie ocen przewidywanych dla kl. IV

do 7 grudnia 2021
do godz. 15.00

wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem kl. I-III

do 17 grudnia 2021
do godz. 15.00
21 grudnia 2021

wystawienie ocen śródrocznych kl. IV

22 grudnia 2021

dzień wolny od zajęć dydaktycznych - wigilie klasowe

23 grudnia 2021
do 1 stycznia 2022

ferie świąteczne, Nowy Rok

31 grudnia 2021

zakończenie semestru dla klas IV

wystawienie ocen przewidywanych I-III

styczeń
1 stycznia 2022

początek semestru dla klas IV

6 stycznia 2022

święto Trzech Króli – dzień wolny

7 stycznia 2022

wystawienie ocen śródrocznych kl. I-III

12 stycznia 2022

konsultacje kl. I-IV
zebrania dla rodziców – dla chętnych wychowawców

17-30 stycznia 2022

ferie zimowe

30 stycznia 2022

zakończenie I semestru dla klas I-III

31 stycznia 2022

początek nowego semestru dla klas I-III

luty

marzec
25 marca 2022

wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem dla kl. IV

30 marca 2022

zakończenie zajęć w KKZ EKA.05

30 marca 2022

zebrania dla rodziców

kwiecień
11-13 kwietnia 2022

Rekolekcje Wielkopostne (lekcje po Rekolekcjach wg planu)

14-19 kwietnia 2022

ferie świąteczne

do 8 kwietnia 2022

wystawienie ocen przewidywanych dla klas IV

do 22 kwietnia 2022

wystawienie ocen rocznych dla kl. IV

22 kwietnia 2022
godz. 18.00

Drzwi Otwarte

29 kwietnia2022 g. 9.00

zakończenie roku dla klas maturalnych

maj
2 maja 2022

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2022

dzień wolny - Święto Konstytucji 3 Maja

4/5/6 maja 2022

egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 maja 2022

Wystawienie zagrożeń nieklasyfikowaniem kl. I-III

25 maja 2022 g. 17.30

konsultacje dla rodziców kl. I-III

czerwiec
do 1 czerwca 2022

wystawienie ocen przewidywanych kl. I-III

do 15 czerwca 2022
(środa)

wystawienie ocen rocznych

16 czerwca 2022

dzień wolny – Boże Ciało

17 czerwca 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele)

20 czerwca 2022

Dzień pustej klasy

21 czerwca 2022

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2022
wtorek godz. 16.00

rada klasyfikacyjna

24 czerwca 2022

zakończenie roku w TEA

27.06-31.08.2022

ferie letnie
EGZAMINY

1 czerwca 2022

cz. praktyczna HGT.07 (klasy 3P, pp. 2019), +poprawki HGT.07

2-7 czerwca 2022

cz. pisemna elektroniczna wszystkie kwalifikacje trzyliterowe – klasy 3P +poprawki kl. 2G
+KKZ.EKA.05

6-12 czerwca 2022

cz. praktyczna INF.02 kl. 3P_1i1 +poprawki 3G_1i1

8-11 czerwca 2022

cz. praktyczna INF.03 kl. 3P_P1

8-13 czerwca 2022

cz. praktyczna EKA.04 kl. 3P_E1+ poprawki 2G_1E1

9-13 czerwca 2022

cz. praktyczna PGF.07 kl. 3P_R1, kl. 3G_R1

13-19 czerwca 2022

cz. praktyczna EKA.05 kl. 3P_Ra +poprawki kl. 3G_Ra +KKZ.EKA.05

20 czerwca 2022

cz. praktyczna T.13, T.14, A.68 (pp. 2012 – tylko poprawki)
cz. praktyczna TG.14 (tylko poprawki), TG.15 (pp. 2017- kl. IV). popr. AU.68

21 czerwca 2022

cz. pisemna kwalifikacje jednoliterowe (pp. 2012 – tylko poprawki)
cz. pisemna kwalifikacje dwuliterowe (pp. 2017 – klasa IV + poprawki absolwentów)
+ poprawki KKZ.AU.68 i KKZ EE.09

22 czerwca 2022

termin dodatkowy (wypadki losowe) dla klas 3P – cz. pisemna elektroniczna
(kwalifikacje trzyliterowe)

22 – 24 czerwca 2022

cz. praktyczna EE.09 (pp. 2017 - kl. IV +poprawki absolwentów)

23 czerwca 2022

cz. praktyczna E.14 (tylko poprawki)
termin dodatkowy (wypadki losowe) dla klasy 3P_T1 cz. praktyczna

24-25 czerwca 2022

cz. praktyczna A.26 (tylko poprawki), A.35 (tylko poprawki)
cz. praktyczna AU.29 (tylko poprawki)
cz. praktyczna AU.35 (tylko poprawki)
cz. praktyczna AU.65 KKZ

27-28 czerwca 2022

cz. praktyczna A.27 (tylko poprawki), A.36 (tylko poprawki), A.65 (tylko poprawki)
cz. praktyczna AU.30 (pp. 2017 – klasa IV)
c. praktyczna AU.36 (pp 2017 – klasa IV)

28 czerwca 2022

cz. praktyczna E.12 (tylko poprawki)

29 czerwca 2022

cz. praktyczna E.13 (tylko poprawki)
termin dodatkowy (wypadki losowe) dla klas 3P cz. praktyczna (za wyj. kl. 3P_T1)
+KKZ EKA.05

lipiec
czerwiec/lipiec/sierpień

komisja rekrutacyjna - rekrutacja wg harmonogramu rekrutacji
sierpień

terminy podane później

matura poprawkowa – cz. pisemna
egzaminy poprawkowe
wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza.

Terminy praktyk:
3G_E1 technik ekonomista
3G_RA1 technik rachunkowości
3G_i1 technik informatyk
3G_R1 technik reklamy
3G_T1 technik organizacji turystyki

07.03 -01.04.2022
07.03 -01.04.2022
04.05 - 31.05.2022
29.03 – 29.04.2022
29.03 - 29.04.2022

3P_E1 technik ekonomista
3P_Ra technik rachunkowości
3P_i1 technik informatyk
3P_R1 technik reklamy
3P_P1 technik programista
3P_T1 technik organizacji turystyki

04.05 -31.05.2022
04.05 -31.05.2022
02.11-30.11.2021
04.05 -31.05.2022
07.03-01.04.2022
16.05–10.06.2022

4i1 – technik informatyk
4t1 – technik obsługi turystycznej

02.11-30.11.2021
02.11-30.11.2021

Zebrania z rodzicami
data/godzina

rodzaj

15 września 2021

zebrania z rodzicami, rodzice klas I najpierw w sali gimnastycznej

17.00
18.30
24 listopada 2021

zebranie z rodzicami uczniów klas I
zebranie z rodzicami uczniów kl. IV – egz. mat. – dyrekcja+wych.
konsultacje dla rodziców kl. I-IV

12 stycznia 2022
17.30-19.00

konsultacje kl. I-IV
zebrania dla rodziców – dla chętnych wychowawców

30 marca 2022

zebrania z rodzicami

25 maja 2022, godz. 17.30

konsultacje dla rodziców kl. I-III

