
 

Harmonogram prac związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022  

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie 

 

DATA CZYNNOŚĆ UWAGI dla uczniów/nauczycieli 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r. o godz. 
9.00 w szkołach macierzystych ( komunikat ze strony OKE w Krakowie – proszę sprawdzić). 
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210705130644454 
 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Na egzamin należy się zgłosić o godz. 8.30. 
2. Egzamin z matematyki i języka polskiego odbędzie się w sali W 25. 
3. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w sali nr 1. 
4. Na egzamin należy przyjść z dokumentem tożsamości, kodami kreskowymi otrzymanymi w maju oraz z 

dozwolonymi przyborami. 
5. Obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

26.08.2021r. 
(czwartek) 
godz.8:00 
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język polski sala 29 

Obowiązują dotychczasowe zasady 

bezpieczeństwa sanitarnego 

pomiary elektryczne i 

elektroniczne 
sala W18 

26.08.2021r. 
(czwartek) 
godz.10:00 

administrowanie bazami danych sala W32 

27.08.2021r. 
(piątek) 

godz.8:00 
język angielski sala 32 

 

Obowiązują dotychczasowe zasady 

bezpieczeństwa sanitarnego 

27.08.2021r. 
(piątek) 

godz.10:00 
matematyka sala 35 

27.08.2021r. 
(piątek) 

godz.8:00 

Egzamin klasyfikacyjny  

– instalacje elektryczne 
sala W19 

 

30.08.2021r. 

(poniedziałek) 

godz.8:00  

Rada Pedagogiczna  

wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem i 

organizacją roku szkolnego 2021/2022 

sala nr W25 

30.08.2021r. 

(poniedziałek) 

godz.  

po radzie ped. 

Zebranie Zespołu Wychowawców Klasowych sala nr W25 

31.08.2021r. 

(wtorek) 

godz.8:00 

 

 

1. Zebrania zespołów 
przedmiotowych i innych 
zespołów. 

2. Plany pracy zespołów 
3. Przygotowanie do pracy – 

pomocy, stanowiska pracy. 
 

Przedmiotów Humanistycznych  sala: 35 

Języka Polskiego sala: 29 

Języków Obcych sala: 31 

Przedmiotów Ekonomicznych sala: 32 

Przedmiotów Elektrycznych  sala: W19 

Przedmiotów Ścisłych sala: 34 

Przedmiotów informatycznych sala: W32 

Wychowania Fizycznego z edukacją dla bezpieczeństwa sala: 33 

Przedmiotów Przyrodniczych  sala: 28 

pedagogów, psychologa sala: 5 

Nauczyciele bibliotekarze sala: bibl 

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210705130644454


 

DATA CZYNNOŚĆ UWAGI dla uczniów/nauczycieli 

01.09.2021r. 

(środa) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

− różne godziny rozpoczęcia 

− szczegółowe informacje co do 

organizacji (nr. sal) zostaną podane 

− obowiązują dotychczasowe zasady 

bezpieczeństwa sanitarnego 

Klasy I  - Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 

godz.: 8:00 – 9:30  

Klasy II – Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 

Klasy IV - Technikum 

godz.: 10:00 – 11:30 

Klasy III – Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 

godz.: 12:00 – 13:30  

 
 

Krystyna Jędrzejczyk 
Dyrektor ZSTE w Skawinie 


