
 
 

Kalendarz pracy w roku szkolnym 2021/2022  

w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego w Warszawie 

 

  
 

01.09.2021 

środa 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 

 

Spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z 

odrębnym harmonogramem podanym na stronie szkoły. 

 

 

01.09.2021 

środa 

 

Godz. 13.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 

2021/2022.  

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły. 

Przedstawienie: wychowawców klas I, pracowników nowo zatrudnionych 

oraz nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego. 

Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022. 

Zaopiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze. 

Zespoły zadaniowe i przedmiotowe. 

Plan lekcji. 

Nowe wytyczne MEN i sanepidu w sprawie bezpiecznego powrotu do 

szkół  

Program działań wychowawczych, profilaktycznych i wspierających 

młodzież, nauczycieli i rodziców w związku z powrotem do szkoły po 

okresie nauki zdalnej - „Bezpieczny powrót do szkoły” 

 

06.09.2021 

poniedziałek  

 Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas.  

 

Godz. 17. 30 – kl. I i IV – spotkania z wychowawcami. 

Godz. 17. 45 – kl. II i III – spotkania z wychowawcami. 

Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami uczniów kl. 1a,b,c- 17.00; 

kl. 1 d,e,f- 18.15 

Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się w salach przy 

zachowaniu reżimu sanitarnego. 

 

13.09.2021 

poniedziałek 

Godz. 15.30 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w roku szkolnym 2021/2022 

(przedstawienie zmian z uwzględnieniem diagnozy wstępnej). 

Program doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022. 

Zatwierdzenie programu działań Bezpieczny powrót do szkoły”. 

Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania 

oraz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022. 

Zatwierdzenie programów innowacyjnych/autorskich obowiązujących 

w roku szkolnym 2021/2022.  

13.09. 2021 

 

 

Godz. 18.00 Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców. 

  

30.09.2021 

czwartek 

 

Godz. 17.00 

 
Zebranie zespołu wychowawczego – spotkanie online. 

Wnioski z przeprowadzonych ankiet diagnozujących i rekomendacje - 

prezentują pedagodzy na podstawie dostarczonych informacji przez 

wychowawców. 

Znaczenie roli wychowawcy – prelegent pedagog. 

„Dobre praktyki” z obszaru wychowania i profilaktyki.  



 
 

14.10.2021 

czwartek 

- Święto Komisji Edukacji Narodowej. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Uroczystość ślubowania klas I. 

 

10.11. 2021 

środa 

Godzina do 

uzgodnienia 
Uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości.  

 

 

11.11.2021  - Dzień Niepodległości.  

 

12. 11.2021 

piątek 

Do godz. 13.00 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach IV. 

 

15.11.2021 

poniedziałek 

Godz. 15.30 Posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach IV. 

Przedstawienie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych 

i zawodowych w sesji egzaminacyjnej 2020/2021.  

 

 

Termin do 

uzgodnienia 

(listopad) 

Zgodnie z 

odrębnym 

harmonogramem 

Eliminacje do XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

– etap szkolny. 

15.11. 2021 

poniedziałek 

Godz. 17.30 Dzień otwarty dla klas I, II, III – informacja o wynikach w nauce. 

Zebrania z rodzicami dla klas IV – informacja o przewidywanych 

ocenach śródrocznych.  

Obecni wszyscy nauczyciele. 

 

10.12.2021 

piątek 

 

Do godz. 13.00 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV oraz przewidywanych 

ocen śródrocznych w klasach I, II, III. 

 

13.12. 2021 

poniedziałek 

15.30 Posiedzenie Rady Pedagogicznej - spotkanie online. 

Klasyfikacja śródroczna dla klas IV oraz zatwierdzenie wyników 

klasyfikacji. 

Przedstawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach I, II, 

III. 

Zatwierdzenie budżetu szkoły. 

Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie 

13.12. 2021  

poniedziałek 
. 

 

 

 

Godz. 17.30 

 

 

Zmiana planu lekcji dla klas IV - początek II półrocza w klasach 

maturalnych. 

Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas. 

Informacja o ocenach śródrocznych w kl. IV.  

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. I, II, III. 

Obecni wszyscy nauczyciele.  

21.12.2021 

wtorek 

Godz. 14.15 

(lekcje skrócone) 
Wigilia dla pracowników szkoły.  

 

22.12.2021 

środa 

Od godz.9.00 

11.00 - 12.00 
Wigilie klasowe. 

Jasełka szkolne. 

 

23.12.- 

31.12.2022 

- Zimowa przerwa świąteczna 

 

06.01.2022 

czwartek 

- Święto Trzech Króli 

Styczeń 2022 Zgodnie z 

harmonogramem 

CKE 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna 

oraz praktyczna (klasy IV). 



 
 

12.01.2022 

środa 

Do godz. 13.00 Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I, II, III. 

17.01.2022 

poniedziałek 

 

 

 

 

 

Godz. 14.15 

(lekcje skrócone) 

Zmiana planu lekcji dla klas I, II, III - początek II półrocza dla klas 

młodszych. 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

Klasyfikacja śródroczna dla klas I, II, III oraz zatwierdzenie wyników 

klasyfikacji. 

Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu. 

 

17.01 2022 

poniedziałek 

Godz. 17.30 Zebrania z rodzicami dla klas I, II, III - informacja o ocenach 

śródrocznych. 

Dzień otwarty dla rodziców klas IV- informacja o wynikach w nauce. 

Obecni wszyscy nauczyciele. 

 

styczeń 2022 

Termin i tematyka 

do uzgodnienia 

Godz. 17.00 Spotkanie zespołu wychowawczego z Pedagogiem/ i Psychologiem – 

wychowawcy klas I, II, III - spotkanie online. 

 

31.01- 13.02.2022 - Ferie zimowe 

 

Luty/marzec 2022  TARGI  EDUKACYJNE 2022 - promocja szkół zawodowych. 

 

05.03.2022 

sobota 

 Okręgowe zawody XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanej. 

 

Marzec/kwiecień 

19.03.2022/ 

23.04.2022 

(sobota) 

Godz. 10.30 DZIEŃ PROMOCJI TAB – spotkania z ósmoklasistami i rodzicami na 

terenie szkoły. 

Ustalenie harmonogramu wizyt w szkołach podstawowych 

 

24.03.2022 

czwartek 

Do godz. 13.00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV. 

 

28.03 2022 

poniedziałek 

       

Godz. 16.30 
Spotkanie zespołu wychowawczego z Dyrektorem i Pedagogiem– 

spotkanie online dla wychowawców kl. IV.  
Przedstawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w kl. IV. 

 

28.03.2022 

poniedziałek 

Godz. 17.30 

 

Zebrania z rodzicami dla klas IV – informacja o przewidywanych 

ocenach rocznych.  

Obecni wychowawcy klas IV oraz nauczyciele uczący w klasach 

maturalnych. 

 

04.04. 2022 

poniedziałek 

Godz. 17.30 Dzień otwarty dla klas I, II, III - informacja o wynikach w nauce. 

Obecni nauczyciele uczący w klasach I, II, III. 

 

07.04-09.04.2022 - Zawody centralne  XXXV OWiUB – finał w Opolu. 

 

14.04. -

19.04.2022 

 Wiosenna przerwa świąteczna. 

 

21.04.2022 

czwartek 

Do godz. 13.00 Wystawienie ocen rocznych w klasach IV. 

25.04.2022 

poniedziałek 

 

Godz. 15.30 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

Klasyfikacja roczna dla klas IV.  

Szkolenie z procedur egzaminu maturalnego. 

 

 



 
 

26.04.2022 

wtorek 

 

Godzina do 

uzgodnienia 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (w przypadku wyznaczonych 

egzaminów klasyfikacyjnych). 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji w klasach IV. 

26.04. -

27.04.2022 

Zgodnie z 

odrębnym 

harmonogramem 

Przygotowanie dokumentacji szkolnej dla klas IV.  

29.04.2022 

piątek 

Godzina do 

uzgodnienia 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. 

29.04.2022 Do godz. 13.00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach III.  

(przed praktykami zawodowymi). 

 

Maj 2022 04.05-31.05.2022 

 
Praktyki zawodowe dla klas III. 

 

03.05.2022 

wtorek 

- Święto Konstytucji 3-go Maja 

maj 2022 Zgodnie z 

harmonogramem 

OKE 

Egzaminy maturalne. 

13.05.2022 

piątek 

Do godz. 13.00 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach I, II.  

 

16.05.2022 

poniedziałek 

Godz. 15.30 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

Przedstawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach I, II, 

III. 

 

16.05.2022 

poniedziałek 

Godz. 17.30 Zebrania z rodzicami dla klas I,II,III – informacja o przewidywanych 

ocenach rocznych.  

 

13.06.2022 

poniedziałek 

Do godz. 13.00 Wystawienie ocen rocznych w klasach I,II,III. 

 

14.06. 2022 

wtorek 

Godz. 14.15 

(Lekcje skrócone) 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

Klasyfikacja roczna dla klas I,II,III. 

 

15.06.2022 

środa 

Godz. 15.30 

 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  dla klas I, II, III. 

 

16.06.2022 

czwartek 

- Boże Ciało 

20.06..-

22.06.2022 

Zgodnie z 

odrębnym 

harmonogramem 

Przygotowanie dokumentacji szkolnej dla klas I,II,III.  

 

 

24.06.2022 

piątek 

Zgodnie z 

odrębnym 

harmonogramem 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I,II,III. 

Czerwiec 

2022 

Zgodnie z 

harmonogramem 

CKE 

Egzaminy zawodowe  – część pisemna oraz część praktyczna (klasy III po 

gimnazjum i po podstawówce). 

24.06.2022 

27.06.2022 

Godz. 12.00 

Godz. 10.00 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – plenarna.  
. 

czerwiec-lipiec-

sierpień 2022 

Zgodnie z 

odrębnym 

harmonogramem 

Dyżury podczas rekrutacji. 

sierpień 2022 Zgodnie z 

odrębnym 

harmonogramem 

Egzaminy poprawkowe.  



 
 

30.08.2022 Godz. 10.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych 2021/22.  

Organizacja roku szkolnego 2022/2023. 

Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

12.11.2021 – po 11 listopada 

10.01.2022 -  egzamin z kwalifikacji zawodowej 

11.01.2022 – egzamin z kwalifikacji zawodowej 

02.06.- 07. 06.2022 (jeden dzień z podanego okresu) - egzamin zawodowy 

04.05.2022 – egzamin maturalny  

05.05.2022 - egzamin maturalny  

06.05.2022 - egzamin maturalny 

09..05.2022 - egzamin maturalny 

02.05. 2022 – po dniu ustawowo wolnym 1 maja 

17.06. 2022 – po dniu ustawowo wolnym Boże Ciało 

 

 

Kalendarz pracy ZSABiL  w roku szkolnym 2021/2022 został zatwierdzony uchwałą Rady 

Pedagogicznej dnia 01.09.2021 r. 

 

 


