TERMINARZ PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MALACHINIE rok szkolny 2021-2022
Lp
1
2
3
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Data
01 września
Do 15 .09.2021
9 września
środa g.13
13 września
g. 1600

5
6
7

13-22 września
20.09. -01.10.
wrzesień

8

Do 30.09.2021

9
10

Październik
13 października

11
12
13
14
15
16

14 października
10 listopada
11-12 listopada
Listopad
24 listopada
25 listopada

17
18
19
20
21
22
23
24

17 grudnia
20 grudnia
23.12 – 02.01.
6.01 środa
20 stycznia
21 stycznia
15 stycznia
17-23 Stycznia

25
26

14-27 lutego
Do 07 lutego

27

21 marca

28
29
30
31
32

kwiecień
14 - 19 kwietnia
25 kwietnia
29 kwietnia
2 – 5 maja

33

Od 04 do 20
maja

34
35
36
37
38
39
40

16.05-10.06
Maj
26 maja
01 czerwca
07 czerwca
16- 17 czerwca
1-19 czerwca

41

20 czerwca

42
43
44
45

23 czerwca
24 czerwca
Czerwiec/Lipiec
23- 24.08.2022

46

31 sierpnia

Zdarzenie
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022, godz 10,00 klasy pierwsze, 11,30 klasy 2,3 i 4
Uczniowie składają deklaracje o przystąpieniu do egzaminu zawodowego w styczniu 2022: formuła z 2019 ( trzyliterowe) kl. 3TG
EKA.04, INF.02. i formuła 2017 ( kwalifikacje dwuliterowe) kl.4T : AU.35, AU.36, EE.08, EE.09 oraz absolwenci branżowej i technikum.
RADA PEDAGOGICZNA.G.13,00 Plan nadzoru pedagogicznego. Plany pracy kierownika szkolenia praktycznego, pedagoga, doradztwa
zawodowego, szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego Szkolenie rady „AKTYWNA TABLICA”
SPOTKANIA Z RODZICAMI (wybór lub uzupełn. rady rodziców, zebranie od rodziców uczniów niepełnoletnich pis. deklaracji dot. udziału w
zajęciach z religii i wychowania do życia w rodzinie, poinformowanie o zapisach w statucie, w tym wymaganiach na poszczególne oceny,
poprawiania ocen, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, programie wychowawczo-profilaktycznym, uzyskania zwolnienia z WF,
przepisach dot. matur i egzaminów zawodowych, korzystania z dziennika elektronicznego i zdalnego nauczania, reżimu sanitarnego)
Kiermasz podręczników szkolnych
Praktyki zawodowe 3TG ( technik ekonomista i technik informatyk)
Ustalenie harmonogramu rozgrywek, imprez sportowych, wybory do SU, plan pracy Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Komisji i
Zespołów powołanych w planie pracy szkoły na rok 2021-2022. Wycieczki, biwaki, dzień Sportu na stadionie miejskim w ostatnim tygodniu
września. Przeszkolenie wszytkach uczniów w zakresie korzystania z e-dziennika VULCAN i platformy G-SUITE w tym classroomu, akcje
promujące szczepienia przeciw COVID i ubezpieczenie uczniów od NNW, organizacja dodatkowych zajęć i wycieczek finansowanych przez
MEIN
Złożenie przez uczniów klas maturalnych wstępnych pisemnych deklaracji o przedmiotach zdawanych jako obowiązkowe
pisemne: 3 poziom podstawowy plus jeden rozszerzony , nieobowiązkowe ustne) i dodatkowych
Próbna ewakuacja szkoły
49 Szkolna akcja krwiodawstwa, Apel z okazji DEN g.11,45, RADA PEDAGOGICZNA 13.10 Szkolenie ws ewakuacji , Aspekty prawne
rozwiązywania trudnych sytuacji w szkole, Zebrania zespołów przedmiotowych ws. uwzględnienia w swoich przedmiotowych rozkładach
materiałów (programach nauczania), treści z nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego Zebrania zespołów
nauczycieli ws. IPETów
14.10 czwartek dzień wolny od zajęć dydaktycznych z okazji DEN
Apel z okazji Święta Narodowego g. 11,45 , Rozpoczęcie 20 Akcji Wigilia ( 02.11- 3.12.2021r , podsumowanie 21.12.2020r)
11 listopada Święto Narodowe 12 listopada dzień wolny od zajęć dydaktycznych
próbna matura z j. polski, matematyka, j. niemiecki j. angielski, geografia/biologia
Spotkanie z pracodawcami - zmiany kształcenia zawodowego, itp,
RADA PEDAGOGICZNA , szkolenie ws PNZ, szkolenia on-line Motywacja i inspiracja z p. prof.J. Pyżalskim oraz Dobrostan nauczyciela z p.
prof. M. Kaczmarzykiem
WYWIADÓWKI DLA WSZYSTKICH KLAS OD GODZ. 16,00 Wystawienie propozycji ocen, w tym z zachowania, do 16.12.
Podsumowanie 20 AKCJI WIGILIA 20.12.2021r , wigilie klasowe 17, 20,21,22 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna
Święto Trzech Króli
RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIK. I SEMESTRU, GODZ.15. ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU,
WYWIADÓWKI DLA WSZYSTKICH KLAS OD GODZ. 16,00
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna EKA.04, INF.02, AU.35, AU.36 , EE.08, EE.09, i absolwenci
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie część praktyczna EKA.04, INF.02, AU.35, AU.36 , EE.08, EE.09,od 17 do 23 stycznia
( inne w ośrodkach. egzaminacyjnych), wyniki z OKE 31.03.2022, certyfikaty i dyplomy 7.04.2022r.
Ferie zimowe
07.02 ostateczny termin składania zmian w deklaracjach maturalnych i złożenia deklaracji egzaminy zawodowe kwalifikacje dwuliterowe
dot. ucz. kl. 3TG, 4TEI ,3BG, 3BP, 3CG, 3CP, 3DG, 3DP, 3AG, 3AP, w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających,
którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2022 – do 7 kwietnia 2022r., Dyrektor szkoły do 15.02. przekazuje dane o zdających do OKE
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY g.12,00, WIOSENNISKO 2022, 50 SZKOLNA AKCJA KRWIODAWSTWA, WYWIADÓWKA DLA KL4 TEI,
g.17,00 wystawienie propozycji ocen w kl. 4 TEI do 20.03
Rekolekcje wielkopostne - będą odbywać się w szkole
Ferie wielkanocne
RADA KLASYFIKACYJNA KLASY MATURALNEJ 4TEI,
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU KLASY 4TEI, g.11,30
Wolne z powodu świąt majowych oraz wolne od zajęć dydaktycznych z powodu egzaminów maturalnych: 4 i 5 maja, a 6 maja tylko
dla uczniów Technikum
Matury pisemne: obowiązkowe: 04.05 - j. polski 05.05 - matematyka, 6.05 j.angielski g.9,00 , j. niemieckig.14,00 , oraz jeden na poziomie
rozszerzonym i dodatkowe nieobowiązkowe poziom rozszerzonym 9.05 j. angielski PR, 10.05 j. polski PR, 11.05.matematyka PR, 12.05
biologia PR, 13.05 WOS PR, 18.05.geografia PR itd., egzaminy ustne są na maturze 2022 nieobowiązkowe
Praktyki zawod.3TG , ekonom.: 4 tygodnie od 16 maja do 10 czerwca. 2022r., informatycy 2 tyg. od 30 maja do 10 czerwca
Próbne Egzaminy zawodowe pisemne dla uczniów klas 3 branżowych wszystkich kwalifikacji
WYWIADÓWKI od godz. 16,00 Wystawienie proponowanych ocen rocznych, w tym z zachowania do 25 maja,
ŚWIĘTO SZKOŁY, 51 SZKOLNA AKCJA KRWIODAWSTWA
Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach część pisemna .g.10,00, g.12,00 i g.14,00 ,07.06. dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
Boże Ciało 16 czerwca- czwartek i 17 czerwca piątek dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzaminy zawodowe część praktyczna egzaminu w szkole: EKA.04: 8-13.06, INF.02 : 6-12.06., AU35 24- 25.06 ,AU.36 27-28.06, ,EE.09
22-24.06, EE.08- 27- 30.06, pozostałe kwalifikacje formuła 2019 w ośrodkach egzaminacyjnych od 1 do 19 czerwca 2022r.a formuła 2017 do
6.07
RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA KLAS PROMOCYJNYCH I KOŃCZACYCH SZKOŁĘ BRANŻOWĄ. godz. 14,00,
W formule egzaminu 2019 przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest
jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, lub ukończenia szkoły
RADA PEDAGOGICZNA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2020/2021, godz. 13,00
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL. g. 1000 klas 3AG, 3AP, 3BG, 3BP, 3CG, 3CP, 3DG, 3DP, g. 11,30 klas promocyjnych
Rekrutacja do klas pierwszych ZS, 5.07.2022r. przekazanie przez OKE świadectw maturalnych i aneksów ,
Egzaminy poprawkowe maturzystów pisemne 23.08.2022r.wtorek. g.9,00 (09.09.2022r przekazanie przez OKE świadectw maturalnych i
aneksów), 23-24 sierpnia egzaminy poprawkowe uczniów, 31.08.2021 przekazanie przez OKE wyników egzaminu, 07.09 przekazanie
przez CKE dyplomów i certyfikatów zawodowych
RADA PEDAGOGICZNA godz. 10,00

