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KALENDARIUM PRACY   

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO   

W SIENNICY RÓŻANEJ  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Lp.  Data  Dzień tygodnia  Wydarzenie  

 Dni wolne i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

1.  01 września 2021 r.  środa rozpoczęcie roku szkolnego  

2. 15 października piątek dzień wolny po święcie KEN 

3.  12 listopada 2021 r  piątek dzień wolny po Święcie Niepodległości  

4. 23 - 31 grudnia 2021 r.  -  zimowa przerwa świąteczna  

5. 07 stycznia 2022 r.  piątek dzień wolny po Święcie Trzech Króli  

6. 14  - 27 luty 2022 r.  -  ferie zimowe dla woj. lubelskiego  

7. 
14 – 19 kwietnia  

2022 r.  
-  wiosenna przerwa świąteczna  

8. 29  kwietnia 2022 r  piątek  
zakończenie zajęć w klasie IV technikum i w KKZ 
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9. 02 maja 2022 r. poniedziałek 
dzień wolny przed  Świętem Konstytucji 3-go 

Maja 

10. 04 maja 2022 r.  środa egzamin maturalny z języka polskiego  

11. 05 maja 2022 r.  czwartek egzamin maturalny z matematyki 

12. 06 maja 2022 r. piątek egzamin maturalny z języka angielskiego 

13. 17 czerwca 2022 r.  piątek  dzień wolny po Święcie Bożego Ciała  

14. 22 czerwca 2022 r.  środa egzamin zawodowy – część teoretyczna  

15. 24 czerwca 2022 r.  piątek  zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

16.  
25 czerwca - 31  

sierpnia 2022 r.  
-  ferie letnie  

 Egzaminy zewnętrzne  

1.  04 – 23 maja 2022 r.   -  część pisemna egzaminu maturalnego  
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2.  18 – 20 maja 2022 r.   -  część ustna egzaminu maturalnego  

3.  01 – 15 czerwca 2022 r.  
 

-  
część pisemna egzaminu maturalnego w terminie 

dodatkowym 

4.  14 – 15 czerwca 2022 r. 
 

-  
część ustna egzaminu maturalnego w terminie 

dodatkowym  

5.  05 lipca 2022 r.  

 

poniedziałek  

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, termin 

wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji 

o wynikach 

6.  23 sierpnia 2022 r.   wtorek część pisemna egzaminu maturalnego  

7. 9 września 2022 r.  
 

piątek  
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w sesji 

poprawkowej  

8. 10 stycznia 2022 r.  poniedziałek część praktyczna egzaminu zawodowego – model D 

9.  11 stycznia 2022 r.  
 

wtorek 
część pisemna egzaminu zawodowego w sesji 

zimowej  

10.  31 marca 2022 r.   środa  ogłoszenie wyników egzaminu – sesja zimowa  

11.  od 20 czerwca 2022 r.  
 

-  
część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji 

letniej  

12.  21 czerwca 2022 r.   wtorek  część pisemna egzaminu zawodowego w sesji letniej  

13.  
31 sierpnia 2022 r.  

07 września 2022 r 

 
środa 

ogłoszenie wyników egzaminu – sesja letnia; 

przekazanie świadectw, dyplomów szkołom. 

 Zebrania rady pedagogicznej  

1.  30 sierpnia 2021 r  piątek inauguracja roku szkolnego 2021/2022  

2.  14 września 2021 r  wtorek  
zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz 

kalendarzem pracy szkoły  

3.  28 września 2021 r  wtorek 

zebranie organizacyjne: uchwalenie programu 

wychowawczo-profilaktycznego, zaopiniowanie 

programu realizacji doradztwa zawodowego,  

4.  15 listopada 2021 r.  wtorek 
bieżąca analiza wyników nauczania   

i wychowania  

5.  12 stycznia 2022 r.  środa 
klasyfikacja śródroczna,  podsumowanie pracy 

szkoły w semestrze I roku szkolnego 2021/22;  

6.  21 kwietnia 2022 r.  czwartek  

bieżąca analiza wyników nauczania   

i wychowania klas młodszych, klasyfikacja roczna i 

końcowa klasy IV Technikum im.   

A. Cieszkowskiego,  

7.  15 czerwca 2022 r.  środa 
klasyfikacja roczna uczniów Technikum im.   

A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej;  

8.  30 czerwca 2022 r.  czwartek 

 

 

podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 

2021/2022.  
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Spotkania z rodzicami  

1.  

do 10 września 2021 r. 

 spotkania z 

wychowawcami klas 

piątek  

Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą. 

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie 

rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, PSO, planem 

pracy wychowawcy, przedstawienie wyników 

diagnoz z poprzedniego roku szkolnego  

 i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, 

terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku 

szkolnego, w klasach pierwszych zapoznanie  

z wyborem przedmiotów realizowanych na 

poziomie rozszerzonym. Zaznajomienie  

z projektem programu wychowawczo-

profilaktycznego  Zapoznanie rodziców klas 

maturalnych z procedurami maturalnymi, 

warunkami i formami dostosowań.  

2.  19 listopada 2021 r.  piątek  

Spotkanie klasowe z wychowawcą. Zapoznanie  

z bieżącą analiza wyników nauczania   

i wychowania. Poinformowanie rodziców 

uczniów o propozycjach ocen na śródrocznych 

oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, 

nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. 

Konsultacje z nauczycielami. Przedstawienie 

prognozy egzaminu maturalnego oraz 

informacja o wynikach egzaminu próbnego.  

3.  21 stycznia 2022 r.  piątek  

Spotkanie klasowe z wychowawcą. Przekazania 

informacji na temat wyników klasyfikacji 

śródrocznej. Podsumowanie pracy szkoły   

w semestrze I roku szkolnego 2021/22 

4.   

25 marca 2022 r.  

klasy czwarte 

 

piątek  

Dzień otwarty – indywidualne spotkania   

z nauczycielami. Podsumowanie pracy 

wychowawczej za rok szkolny 2021/20221   

w klasach maturalnych. Egzamin maturalny  - 

przypomnienie procedur.  

5.  20 maja 2022 r.  piątek  

Spotkanie klasowe z wychowawcą. 

Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach 

ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami 

niedostatecznymi i oceną naganną lub 

nieodpowiednią z zachowania na koniec roku 

szkolnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za 

rok szkolny 2021/2022.  

Zebrania rady rodziców  

1.  23 września 2021 r.  piątek  

Wybór prezydium rady rodziców. Przyjęcie 

rocznego programu 

wychowawczoprofilaktycznego, preliminarz 

wydatków  i dochodów rady rodziców  

2.   21 stycznia 2022 r.  piątek  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.  

3.  25 czerwca 2022 r.  piątek  
Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok 

szkolny 2020/2021.  



4  

  

 
Uroczystości szkolne  

1. 01 września 2021 r. środa 
Rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica napaści 

Niemiec na Polskę. 

2. 07 września 2021 r. wtorek Narodowe Czytanie 

3.  17 września 2021 r. piątek 82 rocznica napaści ZSRR na Polskę 

4. 
13 października 

2021 r. 
środa Ślubowanie klas I, obchody Dnia KEN 

5. 
październik/listopad 

2021 r. 
- Projekt „Krokus” 

6. 11 listopada 2021 r. czwartek Narodowe Święto Niepodległości 

7. 22 grudnia 2021 r. środa Wigilia szkolna. Jasełka  

8. styczeń 2022 r. - Spotkanie noworoczne 

9. 12 luty 2022 r. sobota Bal studniówkowy 

10. 01 marca 2022 r. wtorek 
Narodowy  

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

11. marzec 2022 r. - Konkurs kulinarny dla szkół podstawowych 

12.  07 kwietnia 2022 r. czwartek 
Dzień Otwarty, finał III konkursu Fotograficznego 

„Leśny Album” 

13. 04 marca 2022 r. piątek Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia 

14. 14 kwietnia 2022 r. czwartek Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

15. 22 kwietnia 2022 r. piątek Dzień Ziemi 

16. 29 kwietnia 2022 r. piątek 

Uroczyste pożegnanie klas 4. Podsumowanie 

projektu edukacyjnego. Święto Konstytucji 3-go  

Maja i Dzień Flagi 

17. 01 czerwca 2022 r. środa Dzień Dziecka, Dzień Sportu 

18. 24 czerwca 2022 r. piątek Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 

  

 


