
Kalendarz wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych 
w Centrum Edukacji Ogrodniczej w roku szkolnym 2020/2021* 

Termin Wydarzenie 

WRZESIEŃ 

1 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

do 4 września Dokumentacja szkolna za rok szkolny 2019/2020 

do 4 września Dokumentacja szkolna na rok szkolny 2020/2021 

8 września Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego - godz. 14:00 

9 września Zebranie z rodzicami 

9 września Rada Pedagogiczna 

9 września Zespół wychowawczy 

do 11 września 
Diagnoza wstępna klas pierwszych - opracowanie wyników, analiza 
oraz wnioski do dalszej pracy. 

do 11 września 
Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 

do 15 września 
Przedmiotowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego 
przedmiotu 

16 lub 23 września 
Spotkanie Zespołu Wspierającego ds. pomocy uczniom 
o specyficznych potrzebach edukacyjnych – po uzgodnieniu z rodzicami 
w wyznaczonych terminach z zachowaniem zasad reżimu lub zdalnie 

do 21 września Złożenie tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów 

30 września Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa) 

do 30 września Zatwierdzenie szkolnego program realizacji doradztwa zawodowego 

do 30 września 
Zgromadzenie wstępnych uczniowskich deklaracji dotyczących 
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, a także opinii  
o szczegółowych uprawnieniach do zdawania egzaminu maturalnego 

do końca września Złożenie wyników diagnozy wstępnej 

30 września Rada Pedagogiczna 

30 września Szkolny „Dzień Chłopaka”(SU)* 

wrzesień  Integracja uczniów klas pierwszych z wychowawcą* 

wrzesień Impreza integracyjna dla klas I – Święto Pieczonego ziemniaka* 

wrzesień 
Porządkowanie Puszczy Bukowej „Sprzątanie Świata” (Akademicki 
Inspektorat Ochrony Środowiska)  

wrzesień Konkurs ekologiczny w Barzkowicach* 

wrzesień/październik Wyjście do Parku Kasprowicza oraz zwiedzanie Różanki* 

wrzesień/październik 
Wyjazd do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, do szkółki  
w Smętowicach* 

wrzesień/czerwiec 
Program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura 
bezpieczeństwa”* 

PAŹDZIERNIK 

7 października  Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

10 października Dzień drzewa* 

12 października 
Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego i przekazanie certyfikatów 
oraz dyplomów zawodowych 

14 października Dzień Edukacji Narodowej 

październik V edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ)* 

21 października Zebranie z rodzicami 

21 października Szkolenie Rady Pedagogicznej 

24 października Jesienny Kiermasz Ogrodniczy* - ODWOŁANY  



październik 
Akcja – „Uwolnij książkę” (podczas Jesiennego Kiermaszu 
Ogrodniczego)* 

październik  
Konkurs pt. „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH 
NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO.”* 

październik Festiwal Dyni * 

październik Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny* 

październik Otrzęsiny klas pierwszych (SU)* 

październik  „Spotkanie z Profesjonalistą” * 

październik 
Rajd Szlakiem Miejskim - „Poznajemy Szczecin” - integracja 
wychowanków internatu* 

październik Organizacja zbiórki karmy i koców dla zwierząt ze schroniska 

październik 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” dla młodzieży 
szkół rolniczych – etap szkolny* 

październik 
Kampania społeczna "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE"  
z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI 2020*. 

październik  Sentymentalny Spacer po Cmentarzu Centralnym* 

październik/ listopad Matematyka na wesoło – konkurs dla klas pierwszych 

październik/ listopad Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej ZZ LSZ* 

październik/maj Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności* 

LISTOPAD 

10 listopada Szkolne obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości  

listopad Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości – konkurs wiedzy* 

24 listopad Próbna Matura z OPERONEM – j. polski 

25 listopada  Próbna Matura z OPERONEM – matematyka 

25 listopada Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

26 listopada Próbna Matura z OPERONEM – j. obcy 

27 listopada Próbna Matura z OPERONEM – przedmioty dodatkowe 

30 listopada Andrzejki* 

listopad  Mistrz Pięknego Czytania* 

listopad 
Olimpiada ZUS pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” - etap szkolny* 

listopad Jesień na sportowo - zabawa dla przedszkolaków* 

listopad Próbny egzamin zawodowy 

listopad Konkurs Miejski „Pływające ogrody, czyli Szczecin 2050”* 

listopad 
Akcji charytatywna: pomoc w Domu Samotnej Matki, zbiórka żywności, 
środków chemicznych, oddawanie krwi* 

GRUDZIEŃ 

5 grudnia Światowy Dzień Wolontariusza 

7 grudnia Mikołajki (SU)* 

9 grudnia Rada Pedagogiczna  

9 grudnia Zespół wychowawczy 

9 grudnia Zebranie z rodzicami 

22 grudnia Finał szkolnego konkursu „Wystrój świąteczny sal”* 

22 grudnia Szkolny konkurs kolęd i pastorałek* 

22 grudnia Wigilia szkolna* 

grudzień Konkurs „Ogrodnik mój fach”* 

grudzień Szkolny konkurs ortograficzny* 

grudzień „Jak zorganizować dobrą akcję, wydarzenie, mini projekt” – warsztaty* 

1 x w semestrze Gazetka „Pomidorówka” 

grudzień Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”* 

grudzień Konkurs szkolny „Z Językami za Pan Brat”- (j. angielski, j. niemiecki) 



grudzień 
Wizyta wolontariuszy w ramach programu Erasmus + Wolontariat 
Europejski. 

grudzień Wigilia w Internacie dla podopiecznych Caritas 

23 - 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna 

STYCZEŃ 

od 7.01.2021 do 
14.01.2020 

Próbna matura z Nową Erą 

11 stycznia Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze  

11 stycznia  Egzamin zawodowy – część praktyczna 

12 stycznia Egzamin zawodowy – część pisemna 

13 stycznia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

13 stycznia Zebranie z rodzicami 

styczeń  Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”* 

styczeń /maj Konkurs chemiczny* 

styczeń Ogólnopolski konkurs matematyczny MAT* 

styczeń Studniówka’2021 

styczeń/maj Konkurs chemiczny 

18 - 31 stycznia Ferie zimowe* 

LUTY 

10 lutego Rada Pedagogiczna Plenarna 

11-14 luty Targi dla architektów krajobrazu i ogrodników „Gardenia” w Poznaniu* 

Od 11 stycznia do 
19 lutego  

Egzamin zawodowy 

15 lutego Walentynki* 

do 21 lutego 
Zebranie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu 
maturalnego na sesję czerwiec – lipiec 2021 

do 21 lutego 
Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2021 

24 luty Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

luty 
Seminarium Ogrodnicze dla Polskiego Związku Działkowców,  
Producentów, Ogrodników* 

luty Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje szkolne* 

luty/marzec Konkurs „Poznaj swoje prawa pracy” 

luty/marzec 
Spotkania klas z doradcą zawodowym*,  
indywidualne spotkania z pedagogiem, doradcą zawodowym 

MARZEC 

8 marca Dzień Kobiet (SU)* 

20 marca 
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji 
styczeń – luty 2021 

22 marca Pierwszy Dzień Wiosny (SU)* 

24 marca Zebranie z rodzicami  

24 marca Zespół wychowawczy 

31marca 
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021  

31 marca 
Termin przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 

31 marca 
Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
dla sesji styczeń – luty 2021 

marzec Rada Pedagogiczna szkoleniowa /rekolekcje wielkopostne/ 

marzec Specjalne lekcje związane z Dniem liczby Pi. 

http://erasmusplus.org.pl/


marzec Matematyczny konkurs Kangur* 

marzec Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Galileo.* 

marzec 
Diagnoza z przedmiotów zawodowych w obrębie kwalifikacji, III TO – 
RL.5, III TO - RL.18, II TK – RL.21, III TK – RL.21 i RL.22, IV TK – 
RL.22, II TW i III TW – RL.10, IV TW – RL.11 

marzec/kwiecień Szkolny Konkurs - „Ekonomista Anglista”* 

marzec Międzyszkolny konkurs językowy „Rollercoster”* 

marzec 
Konkurs pt. „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH 
NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO.”* 

Marzec Próbne egzaminy zawodowe 

marzec Konkurs Wiedzy Pożarniczej – eliminacje miejskie* 

marzec Rekolekcje wielkopostne* 

marzec 
Olimpiada ZUS pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych”– etap wojewódzki.* 

marzec/kwiecień konkurs fotograficzno- plastyczny „Moje miasto, mój ogród”* 

marzec/maj 
Promocja szkoły dla uczniów klas VII i VIII (warsztaty, targi edukacyjne, 
itp.)* 

KWIECIEŃ 

1 - 6 kwietnia Wiosenna Przerwa Świąteczna 

15 kwietnia Złożenie wykazu podręczników na rok szkolny 2021/2022 

21 kwietnia Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

26 kwietnia Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasie 4 TK/TO/TW 

26 kwietnia Obchody rocznicy wyzwolenia Szczecina - Cmentarz Centralny* 

28 kwietnia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klasy 4 TK/TO/TW 

30 kwietnia Zakończenie zajęć dla absolwentów Technikum Ogrodniczego 

marzec/kwiecień Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

kwiecień  XII Wojewódzki Konkurs Języków Obcych* 

kwiecień Uroczyste Śniadanie Wielkanocne 

kwiecień 
Wiosenne porządkowanie Puszczy Bukowej „Sprzątanie Świata” 
(Akademicki Inspektorat Ochrony Środowiska)* 

kwiecień „Spotkanie z Profesjonalistą”* 

kwiecień Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap okręgowy* 

kwiecień Próbna matura ustna z języków obcych 

kwiecień XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej* 

kwiecień/maj Współpraca z przedszkolami* 

kwiecień/maj Wyjście do Parku Kasprowicza oraz zwiedzanie Różanki* 

kwiecień/maj 
Wyjazd do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, do szkółki  
w Smętowicach,* 

MAJ 

6 maja Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji* 

4 maja  Dzień opiekuńczo – wychowawczy – matura j. polski 

5 maja  Dzień opiekuńczo – wychowawczy – matura matematyka 

4 – 22 maja Egzamin maturalny - część pisemna  

4 – 20 maja Egzamin maturalny - część ustna 

maj Szkolny Turniej „Ogrodniczy Mistrz Kierownicy”* 

8 maja Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy* 

19 maja Zebranie z rodzicami  

19 maja Zespół wychowawczy 

maj „Wiosna na sportowo” – impreza dla przedszkolaków * 

maj Przyrodniczy Konkurs Fotograficzny * 

maj Dąbski Bieg Uliczny 



maj 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” dla młodzieży 
szkół rolniczych – etap ogólnopolski* 

maj 
Diagnoza z przedmiotów zawodowych w obrębie kwalifikacji dla klas III 
TO – RL.5, III TO - RL.18, II TK – RL.21, III TK – RL.21 i R.22, II TW i III 
TW – RL.10, III TW – RL.11 

maj/czerwiec Szkolny Konkurs Weterynaryjny 

CZERWIEC 

1 czerwca Dzień Dziecka 

4 czerwca Dzień opiekuńczo – wychowawczy po Bożym Ciele 

9 czerwca Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

11 czerwca Złożenie wykazu programów nauczania 

21 czerwca Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych 

21 czerwca Egzamin zawodowy – część praktyczna 

22 czerwca  Egzamin zawodowy – część pisemna 

23 czerwca Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

23 czerwca - 8 lipca Egzamin zawodowy 

czerwiec Noc Świętojańska - impreza internacka 

czerwiec Dzień Sportu 

1x w semestrze Gazetka „Pomidorówka” 

czerwiec Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - finał 

25 czerwca Zakończenie zajęć dydaktycznych  

26 czerwca –  
31 sierpnia 

Ferie letnie 

28 czerwca Rada Pedagogiczna Plenarna** 

LIPIEC 

5 lipca Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 

5 lipca Przekazanie świadectw dojrzałości 

SIERPIEŃ 

24 sierpnia Poprawkowy egzamin maturalny - część pisemna 

23 - 24 sierpnia Poprawkowy egzamin maturalny - część ustna 

sierpień Egzaminy poprawkowe 

25 sierpnia Rada Pedagogiczna** 

31 sierpnia 
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2021 

31 sierpnia 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom, 
podmiotom, które do 31 grudnia 2019 r. prowadziły kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021 

31 sierpnia 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom świadectw 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 
2021oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2021 

31 sierpnia Rada Pedagogiczna ** 

 

*Zrealizowanie ww. działań zależne będzie od rozwoju epidemii i regulacji prawnych w tej 

sprawie. 

**Termin może ulec zmianie 



Harmonogram zebrań z rodzicami*: 
 09.09.2020 
 21.10.2020 
 09.12.2020 
 13.01.2021 
 24.03.2021 
 19.05.2021 

*zebrania w sytuacji zagrożenia i wytycznych w danym okresie, mogą odbywać się online 
oraz ich termin może się zmienić 

Terminy spotkań Zespołu Wychowawczego: 
 09.09.2020, 
 *16, 23.09.20 (Zespół wspierający ds. pomocy uczniom o specyficznych potrzebach – 

po uzgodnieniu z rodzicami w wyznaczonych terminach z zachowaniem zasad reżimu 
lub zdalnie), 

 09.12.2020, 
 24.03.2021, 
 19.05.2021. 

Dni opiekuńczo – wychowawcze: 
 04.05.2021 (wtorek) – matura - j. polski,  
 05.05.2021 (środa) – matura - matematyka, 
 04.06.2021 (piątek) – po Bożym Ciele. 

Terminy zebrań członków Rady Pedagogicznej: 
 09.09.2020, 
 30.09.2020, 
 09.12.2020, 
 13.01.2021, 
 10.02.2021, 
 Marzec 2021, 
 28.04.2021, 
 23.06.2021, 
 28.06.2021, 
 25.08.2021, 
 31.08.2021. 

Terminy zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej mogą ulec zmianie i mogą być 

zwoływane w miarę bieżących potrzeb. 


