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1.09. godz. 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

6-10.09. 

ankietowanie uczniów  klas pierwszych pod kątem zagrożeń oraz pod względem poziomu znajomości języków obcych  
i matematyki, opracowanie ankiet 

zapoznanie uczniów klas maturalnych z wymaganiami egzaminacyjnymi, listą olimpiad przedmiotowych zwalniających  
z matury  

6.09. Narodowe Czytanie - G. Zapolska „Moralność pani Dulskiej” 

do 10.09. poinformowanie uczniów o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 (klasy trzecie) 

10.09. godz. 15.00 – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planu nadzoru i aneksu do arkusza organizacyjnego 

do 10.09. założenie dzienników lekcyjnych elektronicznych 

15.09. 

godz. 16.00 - spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych 
godz. 17.00 - zebranie rodziców  uczniów klas pierwszych z wychowawcami 

godz. 17.00 (świetlica) - spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych 
godz. 18.00 - zebranie rodziców z wychowawcami klas maturalnych 
 
godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich  

godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich 

do 15.09. ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń-luty 2022 

do 18.09. 
przypomnienie uczniom klas maturalnych i zapoznanie uczniów klas trzecich z informatorami i zasadami przeprowadzania 
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego (wpis do dziennika) 

do 30.09. ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do matury 

do 30.09.  założenie arkuszy ocen w wersji elektronicznej 

wrzesień-styczeń 

realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (obszar żywność, j. angielski zawodowy, przedsiębiorczość, j. angielski) 

realizacja projektu Centrum Kompetencji Zawodowych 

realizacja projektu Erasmus+ „Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego gwarancją sukcesu w ZSG nr 1 w Krakowie” 

6.10. godz. 15.00 –  zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

14.10. 

godz. 8.00 (sala gimnastyczna) - Dzień Patrona Szkoły – ślubowanie klas  Ia, Ib,  

godz. 9.30 (sala gimnastyczna) - Dzień Patrona Szkoły – ślubowanie klas  Id, Ih,  

godz. 11.00 - uroczyste zebranie pracowników szkoły z okazji Dnia KEN   

27.10. 
godz. 17.00 – zespół wychowawczy 

godz. 18.00 – 19.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców 

3.11. godz. 15.00 – zespół wychowawczy (zespoły klasowe) 

10.11. akademia z okazji Święta Niepodległości 

1.12. godz. 17.00 – 18.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców 

20.12. ustalenie ocen śródrocznych w klasach czwartych 

21.12. zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja uczniów klas czwartych - godz. 16.00 

22.12. wigilie klasowe - godz. 9.00, spotkanie wigilijne pracowników szkoły - godz. 11.00 

23 - 31.12. zimowa przerwa świąteczna 

3.01. rozpoczęcie II półrocza w klasach czwartych (zmiana podziału godzin) 

5.01. ustalenie ocen śródrocznych w klasach pierwszych, drugich i trzecich 

10.01. część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (dzień wolny od zajęć edukacyjnych) 

11.01. część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (dzień wolny od zajęć edukacyjnych) 

11.01. zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja uczniów klas  pierwszych, drugich i trzecich - godz. 14.00 

12.01. 
godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  pierwszych i trzecich  

godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  drugich i czwartych  

17-30.01. ferie zimowe  

31.01. rozpoczęcie drugiego półrocza w klasach I - III 

2.02. zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pierwsze półrocze - godz. 16.00 


