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KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
W ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZO-ENERGETYCZNYCH 

im. S. STASZICA W KONINIE 
 
 
Data Wydarzenie Uwagi 

01.09.2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego  

14.09.2021 r. Zebranie Rady Pedagogicznej. przedstawienie planu nadzoru na 
rok szkolny 2021/22.  

15.09.2021 r. 
Zebrania z rodzicami klas pierwszych i 
kończących, wybory rad oddziałowych i 
przedstawicieli do Rady Rodziców. 

zapoznanie rodziców z:  
 wymaganiami edukacyjnymi  
 podstawowymi przepisami 

prawa oświatowego (zewn. i  
wewn.) 

 kalendarzem r. szk. 
 terminarzem i procedurami 

egzaminów zewnętrznych, 
 organizacją „Studniówki”  

15.09.2021 r. 

Koniec terminu składania deklaracji 
przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie oraz egzaminu zawodowego 

dotyczy sesji styczeń-luty 2022, 
formuła 2017 oraz 2019 

22-23.09.2021 r. 
Zebrania z rodzicami uczniów pozostałych 
klas, wybory rad oddziałowych i 
przedstawicieli do Rady Rodziców. 

zapoznanie rodziców z:  
 wymaganiami edukacyjnymi  
 kalendarzem roku szk. 
 podstawowymi przepisami 

prawa oświatowego (zewn. i  
wewn.), 

23.09.2021 r. Zebranie Rady Pedagogicznej 

przyjęcie programu 
wychowawczego – 
profilaktycznego oraz uchylenie 
starego i przyjęcie nowego 
Statutu ZSGE 

27.09.2021 r. 
Wybory Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego. 

 

28.09. 2021 r. Zebranie Rady Rodziców. 

 wybory Prezydium RR 
 przedstawienie i ewentualna 

nowelizacja regulaminu RR 
 opinia dotycząca propozycji 

dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych 

 uchwalenie przez RR 
programu wychowawczo-
profilaktycznego 

30.09. 2021 r. 
Koniec terminu składania wstępnych 
deklaracji maturalnych. 
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1.10.2021 r. Akcja krwiodawstwa  

13.10.2021 r. 
Szkolne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. 

 

14.10.2021 r. Dzień Edukacji Narodowej. 

dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych we 
wszystkich typach szkół 

15.10.2021 r. 
Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych we 
wszystkich typach szkół 

02.11.2021 r. 
Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych we 
wszystkich typach szkół 

Listopad 2021 r. Rada szkoleniowa  

10.11.2021 r. 
Szkolne obchody 103. rocznicy 
odzyskania niepodległości. 

 

12.11.2021 r. 
Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych we 
wszystkich typach szkół 

22-24.11.2021 r. 
(odwołane/przeniesione 
na inny termin) 

Matura próbna z OPERONem 

Klasy maturalne w salach 
gimnastycznych po 
zakończeniu egzaminu 
kontynuują zajęcia. 

01.12.2021 r. Akcja krwiodawstwa.  

03.12.2021 r. 
Święto patrona szkoły – uroczysta 63. 
Barbórka w ZSGE. 

 

10.12.2021 r. 
Propozycje niedostatecznych ocen 
śródrocznych i nagannych śródrocznych 
ocen zachowania. 

 

13-15.12.2021 r. Zebrania z rodzicami. 

informacja o propozycjach 
niedostatecznych ocen 
śródrocznych i nagannych 
ocen zachowania. 

16.12.2021 r. Zebranie Rady Rodziców. świetlica szkolna ul. 
Wyszyńskiego 

23-31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna.  

10.01.2022 r. 
Koniec terminu wystawiania ocen 
śródrocznych. 

Do godz.18:15 

10.01.2022 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. 

formuła 2017, część 
praktyczna – model „d” 

11.01.2022 r. 
Pisemny egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie. 

formuła 2017, dzień wolny od 
zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w klasach 
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LO i technikum 
11-15.01.2022 Pisemny egzamin zawodowy. formuła 2019 

12.01-06.02.2022 r. 
(c.d. sesji egz.) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. 

formuła 2017, część 
praktyczna – model „dk”, „w” 
i „wk” 

13.01.2022 r.  
Klasyfikacyjne zebranie Rady 
Pedagogicznej.  

koniec I półrocza 14.01.2021 

17-30.01.2022 Ferie zimowe  

   

02.02.2022 r. 
Analityczne zebranie Rady 
Pedagogicznej. 

 

02-04.02.2022 r. Próbny egzamin maturalny. Egzamin przeprowadzany z 
pełnymi procedurami 

03-05.02.2022 r. Zebrania z rodzicami.  

07.02. 2022 r. 
Koniec terminu składania ostatecznych 
deklaracji maturalnych. 

 

07.02.2022 r. 

Koniec terminu składania deklaracji 
przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie oraz egzaminu zawodowego. 

dotyczy sesji czerwiec-
lipiec 2022 - formuła 
2017 oraz formuła 2019 
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24.02.2022 r. 
XVII Koncert „W karnawałowych 
rytmach”. 

uczniowie – nauczycielom, 
rodzicom i zaproszonym 
gościom 

25.03.2022 r. 
Propozycje rocznych ocen  
klasyfikacyjnych i rocznych ocen 
zachowania w klasach maturalnych. 

 

28.03.2022 r. 
Zebrania z rodzicami uczniów klas 
maturalnych. 

informacja o przewidywanych 
ocenach rocznych, dyżur 
wszystkich nauczycieli uczących 
w klasach maturalnych  

07.04.2022 r. 

Koniec terminu składania deklaracji 
przystąpienia do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie przez uczniów, którzy nie zdali 
egz. w sesji styczeń-luty 2022 

dotyczy sesji czerwiec-
lipiec 2022 – dla uczniów, 
którzy nie zdali egzaminu w 
sesji styczeń – luty 2022 r. 

14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna  

25.04. 2022 r. 
Koniec terminu wystawiania ocen 
rocznych w klasach maturalnych 

 

27.04. 2022 r. 
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla 
klas maturalnych  

 

29.04. 2022 r. 
Zakończenie roku szkolnego w klasach 
maturalnych 

 

04-23.05.2022 r. 
Egzamin maturalny. 
Sesja egzaminacyjna w terminie głównym 

04.05. – dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w 
klasach LO i technikum, 05.05. – 
dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w 
klasach LO i technikum, 06.05. – 
dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w 
klasach LO, technikum, i BS I st. 

20.05.2022 r. 

Propozycje rocznych ocen  
klasyfikacyjnych i rocznych ocen 
zachowania w w klasach I-III technikum, 
I-II LO oraz I-III BS I st. 

 

23-24.05.2022 r. 
 

Zebrania z rodzicami uczniów klas: I-III 
technikum, I-II LO oraz I-III BS I st. 

informacja o przewidywanych 
ocenach rocznych 
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2-7.06.2022 r. Egzamin zawodowy. 

część pisemna, formuła 
2019 
06.06 – dzień wolny od 
zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w klasach 
LO i technikum,  
07.06 – dzień wolny od 
zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w klasach 
LO, technikum i BS I st.. 

2-19.06.2022 r. Egzamin zawodowy. 
część praktyczna, formuła 
2019 – model „dk”, „w” i 
„wk” 

15.06.2022 r. 

Koniec terminu wystawiania rocznych 
ocen  klasyfikacyjnych i rocznych ocen 
zachowania w klasach I-III technikum, I-II 
LO oraz I-III BS I st. 

 

17.06.2022 r. 
Dzień wolny we wszystkich typach szkół 
(po Bożym Ciele) 

 

20.06.2022 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. 

część praktyczna – model 
„d”, formuła 2017 

20.06.2022 r. 
Klasyfikacyjne zebranie Rady 
Pedagogicznej. 

 

21.06.2022 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. 

część pisemna, formuła 
2017 

22.06-6.07.2022 r. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. 

część praktyczna – model 
„dk”, „w” i „wk”, formuła 
2017 

24.06.2022 r.  
Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

 

30.06.2022 r. Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej.  
23.08.2022 r. Pisemny poprawkowy egzamin maturalny  
25.08.2022 r. Pisemne egzaminy poprawkowe  
26.08.2022 r. 
30.08.2022 r. 

Ustne egzaminy poprawkowe  

31.08.2022 r. Zebranie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 
2022/23 

 
 
 
 
 
 


