
HARMONOGRAM  ORGANIZACYJNY                                                    

ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

w ZESPOLE SZKÓŁ  

ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO                 

w SOCHACZEWIE 

 

 

SEMESTR I 
 

 

TERMIN 

 

WYDARZENIE 
 

1 września 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego. 

 

9 września 2021  (czwartek) Zebrania z rodzicami. 

(poinformowanie o organizacji i harmonogramie pracy szkoły, 

planach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Szkoły, 

regulaminach związanych z COVID-19, BHP,P. Poż, wybór 

przedstawicieli do Rady Rodziców). 

 

13-17 września 2021 Inauguracja roku sportowego. 

 

13 września - 1 października 

                  2021 

 

II część praktyki zawodowej dla klasy III TOg,                                           

(w wymiarze 120 godzin, 3 tygodnie) 

 

14 września 2021 (wtorek) 

       godz. 15:10 

Zebranie Rady Pedagogicznej (sala konferencyjna) 

 

 

15 września 2021  (środa) ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017(klasy 

IV) i egzaminu zawodowego formuła 2019 w sesji zimowej 2022 

 

22 września 2021 (środa) Akademia z okazji 82 rocznicy Walk nad Bzurą,                                

święto patrona szkoły. 

 

23 września 2021 (czwartek) szkolenie maturalne, zapoznanie uczniów i rodziców                                  

z harmonogramem i procedurami przebiegu egzaminu 

maturalnego. 

 

30 września 2021 (czwartek) ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych. 

 

4 - 15 października 2021  

 

I część praktyki zawodowej  klasy III TOp  (2 tygodnie,80h) 

  

13 października 2021  

         (środa) 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas 

pierwszych. 

 



14 października 2021 

       (czwartek)  

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

 

15 października  2021 

       (piątek) 

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

 

około 20 października 2021 Uroczystość otwarcia  Zielonego patio. 

 

1 listopada 2021(poniedziałek) 

 

Wszystkich świętych –dzień wolny. 

 

10 listopada 2021 (środa) Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. 

 

11 listopada 2021 (czwartek) Święto Odzyskania Niepodległości”- dzień wolny 

 

12 listopada 2021 (piątek) dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

około 20 listopada  2021 próbna matura z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

 

20 grudnia 2021  

(poniedziałek) 

wystawienie propozycji ocen semestralnych 

 

  

21 grudnia 2021 (wtorek) zebrania z rodzicami  

(poinformowanie o propozycji ocen  z poszczególnych 

przedmiotów oraz propozycji ocen zachowania na koniec                       

I półrocza, w szczególności ocen niedostatecznych) 

 

22 grudnia 2021 (środa) dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

23-31 grudnia 2021                          zimowa przerwa świąteczna 

 

1 stycznia 2022 (sobota) 

 

Nowy Rok-dzień wolny 

 

6 stycznia 2022 (czwartek) Święto Trzech Króli- dzień wolny 

 

7 stycznia 2022 (piątek) dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

10 -23 stycznia  2022 egzamin zawodowy – termin główny PP 2019 (klasy III)  

 

10 stycznia  2022 

  (poniedziałek) 

 

część praktyczna EPKwZ- PP 2017, PP 2012(model „d”) 

11 stycznia  2022   (wtorek) 

 

część pisemna EPKwZ- PP 2017, PP 2012 

12 stycznia – 6 lutego 2022 część praktyczna EPKwZ -PP 2017, PP 2012(model „w, wk, dk”) 

 

24 stycznia 2022 

(poniedziałek)  

wystawienie ocen na koniec I półrocza 

 

 

26 stycznia 2022 (środa)  

godz. 15:10 

 

klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (sala konferencyjna ) 



27 stycznia 2022 (czwartek) zebrania z rodzicami 

(analiza wyników nauczania i frekwencji w I semestrze) 

 

30 stycznia 2022  zakończenie I semestru 

 

31 stycznia 2022 

(poniedziałek) 

rozpoczęcie II semestru 

31 stycznia – 4 lutego 2022 termin dodatkowy egzaminu zawodowego PP 2019 

 

31 stycznia -13 lutego 2022 ferie zimowe 

 

 

SEMESTR II 
 

1-2 lutego 2022 termin dodatkowy egzaminu zawodowego 

 

7 lutego 2022 (poniedziałek) ostateczny termin dokonania zmian w deklaracji maturalnej                          

i złożenie deklaracji przez absolwentów 

 

7 lutego 2022 (poniedziałek) ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu 

zawodowego w sesji letniej 2022  klasy III technikum                              

po gimnazjum oraz klasa III Branżowej Szkoły I stopnia 

 

16 lutego 2022 

godz.15:10 

Rada Pedagogiczna podsumowujące pracę   w I semestrze                                      

(sala konferencyjna) 

 

7 marca – 01 kwietnia 2022 rozpoczęcie I części praktyki zawodowej  dla klas III TGp,                

III TCp, III TŻp, III TLp  w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie) 

 

7- 18 marca 2022 klasa III TOp w wymiarze 80h (2 tygodnie) 

 

marzec 2022  rekolekcje Wielkopostne 

 

24 marca 2022 (czwartek) propozycja ocen końcoworocznych w klasach programowo 

najwyższych 

 

25 marca 2022 (piątek) zebrania z rodzicami w klasach IV technikum i III liceum 

(poinformowanie rodziców o propozycji ocen  z poszczególnych 

przedmiotów oraz propozycji ocen zachowania, analiza 

frekwencji) 

 

31 marca 2022 (czwartek) wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 

kwiecień 2022 promocja szkoły  

 

8 kwietnia 2022 (piątek) ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów, którzy 

nie zdali egzaminu z kwalifikacji w sesji zimowej 

 

11 – 22 kwietnia 2022 I część praktyki zawodowej dla klasy IITO- 2 tygodnie, 80 godzin 

 



14-19 kwietnia 2022  wiosenna przerwa świąteczna, Wielkanoc 

 

25 kwietnia 2022 

(poniedziałek) 

wystawienie ocen końcoworocznych w klasach programowo 

najwyższych 

 

26 kwietnia 2022 (wtorek) 

godz.15:10 

zebranie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja klas programowo 

najwyższych (sala konferencyjna) 

 

29 kwietnia 2022 (piątek) 

godzina 15:00 

zakończenie zajęć edukacyjnych w klasach programowo 

najwyższych (sala konferencyjna) 

 

1 maja 2022 

 

Święto Pracy- dzień wolny 

2 maja 2022 Dzień Flagi- dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

  

3 maja 2022 Święto Konstytucji 3-ego Maja- dzień wolny 

 

4 maja 2022 egzamin maturalny z języka polskiego   

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

5 maja 2022 egzamin maturalny z matematyki   

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

6 maja 2022 egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego 

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

7-20 maja 2022 egzaminy maturalne 

 

16 maja 2022 (poniedziałek) wystawienie propozycji ocen końcoworocznych 

 

18 maja 2022 (środa) zebrania z rodzicami 

(poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach                            

z poszczególnych przedmiotów oraz ocen zachowania) 

 

23 maja -10 czerwca 2022 praktyka zawodowa klas po gimnazjum IIITCg, IIITGg, IIITŻg, 

IIITLg,  w wymiarze 120 godzin, 3 tygodnie 

 

1-19 czerwca 2022 termin główny egzaminów zawodowych PP 2019 

 

16 czerwca 2022 (czwartek) Boże Ciało-dzień wolny 

 

17 czerwca 2022 (piątek) dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

20 czerwca 2022 

(poniedziałek) 

wystawienie ocen końcoworocznych 

 

 

20 czerwca 2022 

(poniedziałek) 

 

część praktyczna EPKwZ -PP 2017, PP 2012 (model „d”) 

21 czerwca 2022 (wtorek)  

 

część pisemna EPKwZ- PP 2017, PP 2012 



21 czerwca 2022 (wtorek) zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

 

22-23 czerwca 2022 przygotowanie dokumentacji szkolnej do druku, drukowanie 

świadectw i arkuszy 

 

22-29 czerwca 2022 termin dodatkowy egzaminów zawodowych PP 2019 

 

22 czerwca - 06 lipca 2022 część praktyczna EPKwZ- PP 2017, PP 2012(model „w, wk, dk”) 

 

24 czerwca 2022 (piątek) zakończenie roku szkolnego 2021/22 

 

29  czerwca 2022 (środa) podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej (sala 

konferencyjna, godzina 09.00), 

 

4 lipca 2022  (poniedziałek) wyniki egzaminu maturalnego 

 

8 lipca 2022   (piątek) zakończenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie, i egzaminów zawodowych 

 

23 sierpnia 2022  (wtorek) 

 

 

poprawkowy egzamin maturalny 

22-26 sierpnia 2022 

 

poprawkowy egzamin zawodowy PP 2019 

 

22-26 sierpnia 2022 egzaminy poprawkowe 

 

30 sierpnia 2022 (wtorek) 

godz.09:00 

zebranie Rady Pedagogicznej (sala konferencyjna) 

 

 

31 sierpnia 2022  (środa) wyniki egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego 

klasyfikacje w zawodzie w sesji letniej 

 

 

                                                                                                                                                                              

Opracowała wicedyrektor Monika Osiecka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22 

1. 15.10.2021- dzień wolny od zajęć dydaktycznych( piątek) 

2. 12.11.2021- dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( piątek)   

3. 22.12.2021- dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( środa) 

4. 07.01.2022- dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( piątek) 

5. 02.05.2022-  Dzień Flagi- dzień wolny od zajęć dydaktycznych-(poniedziałek) 

6. 04.05.2022- egzamin maturalny z język polskiego (środa) 

7. 05.05.2022-egzamin maturalny z matematyki (czwartek) 

8. 06.05.2022- egzamin maturalny z języka angielskiego (piątek)  

9. 17.06.2022- dzień wolny od zajęć dydaktycznych-(piątek)- dzień po Bożym Ciele 

 

 


