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1. Rok szkolny trwa od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
 

2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczną się 1 września 2021 r., a zakończą 24 czerwca 

2022 r. 
 

3. W klasach czwartych zajęcia dydaktyczne prowadzi się do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
 

4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 29 kwietnia 2022 r.  
 

5. Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia do 31 grudnia 2021 r. 
 

6. Ferie zimowe trwać będą od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. 

7. Wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od dnia 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. 

8. Organizacja XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 07.04. – 09.04. 2022 r. 

9. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

I  – od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.   

      II – od 3 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. dla klas maturalnych 

             od 3 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.   dla klas I - III 
 

10. Egzamin maturalny – od 04 maja do 20 maja 2022 r. 

11. Egzamin maturalny – termin dodatkowy 14 – 15 czerwca 2022 r. 
 

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: ustala Dyrektor CKE 
 

  - sesja 1: część pisemna 11 stycznia 2022 r. -  część praktyczna  10 styczeń – 6 luty 2022 r. 

  - sesja 2: część pisemna 2 – 7 czerwca 2022 r., część praktyczna  1 – 29 czerwca 2022 r. 
 

13. Wywiadówki rodzicielskie odbędą się w terminach: 
 

-  26 października2021 r.   dla wszystkich 

-  11 stycznia 2022 r.        dla wszystkich 

-  15 marca 2022 r.            dla wszystkich 

-  10  maja 2022 r.             dla wszystkich 

 

Istnieje możliwość zmiany terminów wywiadówek ze względów organizacyjnych. 
 

14. Wystawianie ocen proponowanych: 

dla uczniów wszystkich klas  

I semestr: 20 listopada 2021 r. wystawienie ocen proponowanych 

           11 grudnia 2021 r. ostateczne wystawienie ocen  

 

II semestr dla klas czwartych: 
30 marca 2022 r. wystawienie proponowanych ocen  

21 kwietnia 2022 r. ostateczne wystawienie ocen , 
 

 

        II semestr dla klas I - III: 
                         25 maja 2022 r. wystawienie proponowanych ocen końcowych, 

              27 maja 2022 r. wystawienie proponowanych ocen końcowych dla kl. 3 bb, 3a/a,  

                                                     3 a/w, 3e/i,  

         15 czerwiec 2022 r. ostateczne wystawienie ocen końcowych. 

Istnieje możliwość zmiany terminów wystawienia ocen ze względów organizacyjnych. 

 

15. Praktyki zawodowe odbywają klasy w terminach: 

 

14.03.2022 r. do 08.04.2022 r. kl. 3 we, 3i/g, 3cb (4 tygodnie) 

02.05.2022 r. do 27.05.2022 r. kl. 3 bb, 3a/a, 3 a/w, 3e/i (4 tygodnie) 



 

 

Zajęcia praktyczne i ćwiczenia geodezyjne odbywają klasy w terminach: 

 

Kl.1 gd  Ćwiczenia geodezyjne 4 godziny 1 dzień w tygodniu w czwartek 

Kl.1 en   Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w czwartek 

Kl.1 ab   Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu we wtorek 

Kl.1 bb   Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w piątek 

Kl.2 ar   Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w piątek 

Kl.3 ar PG  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w czwartek 

Kl.3 ab PG  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w czwartek 

Kl.2 gd  Ćwiczenia geodezyjne 4 godziny 1 dzień w tygodniu w piątek 

Kl.2 ab  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w piątek 

Kl.2 bb  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w poniedziałek 

Kl.2 en Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w piątek 

Kl.3 ar PSP  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w środę 

Kl.3 cb PG  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu  w środę 

Kl.3 bb PSP  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w poniedziałek  

Kl.3 en PSP  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w poniedziałek 

Kl. 3 gd PG  Ćwiczenia geodezyjne 4 godziny 1 dzień w tygodniu w piątek  

Kl.4 ar  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu w poniedziałek  – I semestr 

Kl. 4 en  Centrum Kształcenia Zawodowego 1 dzień w tygodniu we wtorek  – I semestr 

 

16. Podziały godzin i plany nauczania będą zmieniane stosownie od organizacji roku szkolnego. 
 

17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r. godz. 9
00

 
 

18.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

12.11.2021 r. 

11.01.2022 r. (pisemny egzamin zawodowy) 

07.01.2022 r. 

02.05.2022 r. 

04.05,  05.05., 06.05.2022 r.  (egzaminy maturalne pisemne)  

17.06.2021 r. 
 

19. Ferie letnie trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. 

 

U w a g a: 

Terminarz ujmuje tylko część spraw organizacyjnych mających charakter trwały. 

 
 


