
Kalendarz wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie  

w roku szkolnym 2021/2022* 

 
Termin 

 
Wydarzenie 

 
WRZESIEŃ 

 

1 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

1 września Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

2 września  Dzień integracyjny dla uczniów szkoły 

10 września Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa) 

10 września 
Wyjazd na XXXII Targi Rolne Agro Pomerania 2021 w 
Barzkowicach 

10 września 
Biegi przełajowe podczas Targów Rolnych Agro Pomerania 2021  
w Barzkowicach  

13 września Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

14 września Rada Pedagogiczna 

do 15 września 
Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2022 

16 września Zebranie z rodzicami 

do 20 września Dokumentacja szkolna na rok szkolny 2021/2022 

do 20 września 
Przedmiotowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z 
danego przedmiotu 

do 20 września Złożenie tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów 

do 30 września 
Diagnoza wstępna klas pierwszych - opracowanie wyników, 
analiza oraz wnioski do dalszej pracy 

30 września Szkolny „Dzień Chłopaka”(SU)* 

wrzesień Integracja uczniów klas pierwszych z wychowawcą* 

do 30 września 

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

wrzesień  Zachodniopomorski Festiwal Nauki  

wrzesień Impreza integracyjna dla klas I  

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

wrzesień/paździer
nik 

Wyjście do Parku Kasprowicza oraz zwiedzanie Różanki* 

wrzesień/paździer
nik 

Wyjazd do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, do szkółki  
w Smętowicach* 

wrzesień/paździer
nik 

Jak zorganizować dobrą akcję, wydarzenie, mini projekt” – 
warsztaty 

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

wrzesień/czerwiec Koło humanistyczne "Tropiciele da Vinci" 

I semestr Wycieczka „Ogrody świata” I semestr  



I semestr 
Wizyta wolontariuszy w ramach programu Wolontariat Europejski-
STOWARZYSZENIE POLITES 

I semestr Poznajemy Szczecin- wycieczka Miejskim Szlakiem Szczecina 

 
PAŹDZIERNIK 

 

5 października  
Przedstawienie wyników diagnoz klas pierwszych oraz wniosków 
do dalszej pracy 

6 października  Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym – etap szkolny 

10 października Dzień drzewa* 

13 października Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji  

14 października Dzień Edukacji Narodowej 

15 października  Dzień dyrektorski 

20 października Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

23 października Jesienny Kiermasz Ogrodniczy*  

październik „Święto pieczonego ziemniaka”- impreza integracyjna 

październik Rajd rowerowy 

październik  Konkurs Wiedzy Ekologicznej - Barzkowice 

październik Akcja „Uwolnij książkę” 

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 Wycieczka do Tierpark 

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

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/ 
listopad 

Szkolny konkurs krajoznawczy -Polska 

październik/ 
listopad 

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu 
sprzętu naziemnego – kurs dla dorosłych 

październik/maj Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 

 
LISTOPAD 

 

4-6 listopada  
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
„Gardenia” w Poznaniu* 

9 listopada Rada szkoleniowa 

10 listopada 
Szkolne obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości - uroczysty 
apel  
z okazji święta Odzyskania Niepodległości 

12 listopada Dzień dyrektorski 

listopad Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości – konkurs wiedzy* 



do 19 listopada  Wystawianie ocen przewidywanych 

od 22 - 25 
listopada 

Próbna Matura z OPERONEM  

25 listopada  Zebranie z rodzicami 

25 listopada Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

30 listopada Andrzejki* 

listopad  Mistrz Pięknego Czytania* 

listopad Próbny egzamin zawodowy 

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

GRUDZIEŃ 
 

5 grudnia Światowy Dzień Wolontariusza 

6 grudnia Mikołajki (SU)* 

8 grudnia Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

do 22 grudnia Wystawianie ocen śródrocznych 

22 grudnia Finał szkolnego konkursu „Wystrój świąteczny sal”* 

22 grudnia Szkolny konkurs kolęd i pastorałek* 

22 grudnia Wigilia szkolna* 

grudzień Konkurs szkolny „Ogrodnik mój fach”* 

grudzień Szkolny konkurs ortograficzny* 

1 x w semestrze Gazetka „Pomidorówka” - wydanie w wersji elektronicznej 

grudzień Konkurs szkolny „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 

 

7 stycznia  Dzień dyrektorski 

od 5.01 - 
14.01.2022 

Próbna matura z Nową Erą 

10 stycznia  Egzamin zawodowy – część praktyczna 

11 stycznia Egzamin zawodowy – część pisemna  

11 stycznia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

18 stycznia Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze 

20 stycznia Zebranie z rodzicami 

styczeń  Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”* 

styczeń Ogólnopolski konkurs matematyczny MAT* 

styczeń Studniówka’2022 

styczeń/maj Konkurs multidyscyplinarny OMNIBUS 

II semestr  Wycieczka „Ogrody świata” - II semestr  

II semestr Interview - rozmowa o pracę w języku obcym 

31 stycznia – 13 
lutego 

Ferie zimowe* 

styczeń/luty Seminarium lub webinarium ogrodnicze dla uczniów, nauczycieli  

http://erasmusplus.org.pl/


oraz ogrodników i rolników środowiska lokalnego 

 
LUTY 

 

do 7 lutego 
Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2022 

14 lutego Walentynki* 

16 luty Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

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

luty/marzec 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 

luty/marzec 

Szkolenie w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych 
konwencjonalnych i ekologicznych dla działkowców i pasjonatów 
ogrodów – dla dorosłych  

 
MARZEC 

 

8 marca Dzień Kobiet (SU)* 

15 marca  Rada Pedagogiczna szkoleniowa 

marzec Próbna Matura z OPERONEM 

do 18 marca  Wystawianie ocen przewidywanych w klasach IV 

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny (SU)* 

24 marca Zebranie z rodzicami  

31marca 
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje  
w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022  

marzec Targi turystyczne ITB Berlin 

marzec Specjalne lekcje związane z Dniem liczby Pi 

marzec Matematyczny konkurs Kangur* 

marzec Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Galileo 

marzec Diagnoza z przedmiotów zawodowych  

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

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

 
KWIECIEŃ 

 

6 kwietnia Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

7 kwietnia 
Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021 

kwiecień Rekolekcje wielkopostne* 



12 kwietnia Rada Pedagogiczna szkoleniowa 

do 13 kwietnia Wystawianie ocen w klasach IV 

14 -19 kwietnia Wiosenna Przerwa Świąteczna 

15 kwietnia Złożenie wykazu podręczników na rok szkolny 2022/2023 

26 kwietnia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klas IV 

26 kwietnia Obchody rocznicy wyzwolenia Szczecina - Cmentarz Centralny* 

29 kwietnia Zakończenie zajęć dla absolwentów Technikum Ogrodniczego 

marzec/kwiecień Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

kwiecień  XIII Wojewódzki Konkurs Języków Obcych* 

kwiecień Uroczyste Śniadanie Wielkanocne 

kwiecień XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

kwiecień Konkurs Krajoznawczy o Pomorzu Zachodnim 

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

kwiecień „Spotkanie z Profesjonalistą”* 

kwiecień Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap okręgowy* 

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 

 

2 maja Dzień dyrektorski 

2 maja  Obchody Dnia flagi 

4 maja Dzień dyrektorski 

5 maja Dzień dyrektorski 

4 – 22 maja Egzamin maturalny - część pisemna 

6 maja Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji* 

7 maja Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy* 

do 13 maja  Wystawianie ocen przewidywanych 

maj Szkolny Turniej „Ogrodniczy Mistrz Kierownicy”* 

19 maja Zebranie z rodzicami  

27 maja 
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy 
ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 roku. 

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  

maj/czerwiec Szkolny Konkurs Weterynaryjny „Zwierzęta duże i małe” 

maj/czerwiec 
„Od podwórka do Bałtyku akcja „ STOWARZYSZENIE 
POLITES””- porządkowanie terenu przy Regalicy 

maj/czerwiec 
Wyjazd do Gospodarstwo Ekologicznego do Marwic dla uczniów 
kształcących się w zawodzie ogrodnik i technik ogrodnik 

maj/czerwiec 
Wyjazd do Zakładu Produkcji Podłoży Torfowych LASLAND 
Grądy koło Gryfic dla uczniów kształcących się w zawodzie 



ogrodnik i technik ogrodnik  

maj/czerwiec 
Wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla 

uczniów  
kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu 

 
CZERWIEC 

 

1 czerwca Dzień Dziecka 

1 czerwca Egzamin zawodowy – część praktyczna 

2 - 7 czerwca Egzamin zawodowy – część pisemna 

8 czerwca Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

11 czerwca Złożenie wykazu programów nauczania 

do 14 czerwca Wystawianie ocen 

17 czerwca Dzień dyrektorski 

21 czerwca Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

23 czerwca - 8 
lipca 

Egzamin zawodowy – część praktyczna  

czerwiec Poszukiwanie Kwiatu Paproci - impreza integracyjna 

czerwiec Dzień Sportu 

1 x w semestrze Gazetka „Pomidorówka” - wydanie w wersji elektronicznej 

czerwiec Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - finał 

24 czerwca Zakończenie zajęć dydaktycznych  

24 czerwca Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2021/2022 

26 czerwca –  
31 sierpnia 

Ferie letnie 

 
LIPIEC 

 

5 lipca Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 

5 lipca Przekazanie świadectw dojrzałości 

do 12 lipca 
Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o 
przystąpieniu do egzaminu poprawkowego 

lipiec/sierpień 
Spotkania edukacyjne z profesjonalistą dla uczniów z przedstawicielami 
wybranych firm ogrodniczych 

 
SIERPIEŃ 

 

23 sierpnia Poprawkowy egzamin maturalny - część pisemna 

31 sierpnia 
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2022 

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



Harmonogram zebrań z rodzicami*: 
• 16.09.2021 
• 25.11.2021 
• 20.01.2022 
• 24.03.2022 
• 19.05.2022 

*zebrania w sytuacji zagrożenia i wytycznych w danym okresie, mogą odbywać się 
online oraz ich termin może się zmienić 
Proponowane dni wolne (dni dyrektorskie): 

• 15.10.2021 
• 12.11.2021 
• 7.01.2022 
• 2.05.2022 
• 04.05.2022  
• 05.05.2022  
• 17.06.2022  

Posiedzenia Rady Pedagogicznej: 
• 30.08.2021, 
• 14.09.2021, 
• 09.11.2021, 
• 11.01.2022, 
• 18.01.2022, 
• 15.03.2022, 
• 12.04.2022, 
• 26.04.2022, 
• 21.06.2022, 
• 24.06.2022, 


