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Rok szkolny 2021/2022 

 



 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 
2. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – znowelizowana (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 2200). 
6. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. 

zm.). 
7. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198). 
8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 639 z późn. zm.). 
9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących  
w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 1283). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm. Oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 z późn. z.). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1449). 

12. Rozporządzenie MEN z 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej 
lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły 
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1248). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 622 z późn. zm.). 
16. Rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2094). 
17. Rozporządzenie MEN z dnia 07 lutego 2012 r. oraz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  

w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 860 z późn. zm.). 
18. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61 poz. 

624 z późn. zm.). 

 
 



 

Pracę ZSOiT w Białymstoku regulują następujące dokumenty: 
 

1. STATUT ZSOiT w BIAŁYMSTOKU 

2. PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

3. REGULAMINY: 

- Rady Pedagogicznej, 

- Rady Rodziców, 

- dyżurów nauczycielskich. 

- Samorządu Uczniowskiego, 

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- Biblioteki Szkolnej, 

- pracowni (komputerowej i innych), 

- premiowania i nagradzania pracowników niepedagogicznych, 

INSTRUKCJA KANCELARYJNA, BHP, P.POŻ., ALARMOWE, 

5. PLANY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STATUTOWYCH 

- plan nadzoru pedagogicznego, 

- plan finansowy szkoły, 

- plany pracy wychowawców klas, 

- plany rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staże, 

- plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- plany pracy zespołów przedmiotowych, 

- plan obrony cywilnej, 

- plan ewakuacji szkoły, 

- plan urlopów pracowników niepedagogicznych, 

 

  



 

6. DOKUMENTACJA WSPIERAJĄCA STATUTOWE FUNKCJE SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANIZACJĘ: 

1. Arkusz organizacyjny pracy szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania. 

3. Przydział czynności pracowników szkoły 

4. Tygodniowy rozkład zajęć. 

5. Harmonogram dyżurów nauczycieli 

 

TERMINARZ ROCZNEJ PRACY (KALENDARZ) – ROK SZK. 2021/2022 

- rozpoczęcie roku szkolnego   - 01.09.2021r. 

- zimowa przerwa świąteczna   - 23.12 – 31.12.2021r. 

- ferie zimowe      - 24.01 – 06.02.2022r. 

- wiosenna przerwa świąteczna   - 14.04 - 19.04.2022r. 

- zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych    - 29.04.2022r. 

Egzaminy maturalny pisemny i ustny – od 4 do 20 maja 2022r. wg harmonogramu Dyrektora CKE 

- język polski pp      - 4 maj /środa/2022r. 

- matematyka pp                                       - 5 maj /czwartek/2022r. 

- język angielski pp    - 6 maj /piątek/2022r. 

Egzaminy maturalne ustne    - od 18 maja do 20 maja 2022r. 

Egzaminy maturalne ustne i pisemne dodatkowe   - 01.06 – 15.06.2022r. 

Egzaminy maturalne poprawkowe              - część pisemna 23.08.2022r. (wtorek) godz. 9.00 

                                                                   

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach - 24.06.2022r. (piątek) 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – Sesja zimowa od 11.01 – 06.02. 2022; Sesja letnia od 01.06. – 

06.07.2022 – część pisemna i praktyczna 

Ferie letnie         - 25.06 – 31.08.2022r. 



 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU 

 

1. IX Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku               -  12 oddziałów 

2. Technikum Zawodowe Nr 1 w Białymstoku    - 16 oddziałów 

3. Internat       

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

 WYKAZ STANOWISK KIEROWNICZYCH: 

1. Dyrektor  - dr Cezary Antoni Wysocki 

2. Wicedyrektor - mgr Patrycja Kurzyna – Maksymiuk 

3. Wicedyrektor - mgr Wioletta Maria Karczewska 

4. Kierownik Kształcenia Praktycznego – mgr Anna Targońska 

5. Kierownik Internatu – mgr Dariusz Ostaszewski     

 

INNE INFORMACJE O SZKOLE: 

  W szkole działa: 

1. Samorząd Uczniowski. Pracą samorządu kieruje Pani Emilia Lewkowicz i Pan Ł. Wysocki. 

2. Młodzieżowa Rada Internatu. Pracą Rady kieruje Pan Dariusz Ostaszewski. 

3. Rada Rodziców, którą kieruje Przewodniczący. 

4. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne: Szkolna Orkiestra Dęta (dyrygent p. Franciszek Mocarski) oraz zajęcia 

rozwijające, wyrównawcze zgodnie z potrzebami uczniów. 

5. Organizacja cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi w bibliotece szkolnej.  

6. Cykliczne wystawy organizowane we współpracy z IPN i Archiwum Państwowym. 

7. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe zgodnie z potrzebami uczniów oraz uczestniczy w konkursach. 



 

HARMONOGRAM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ 

Sierpień  

31 sierpień 2021 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

Wrzesień  

01 wrzesień 2021 r. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 

12.09.2022 r. Przedłożenie do zatwierdzenia rozkładów materiału oraz wymagań edukacyjnych lub planów 
wynikowych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych 

15.09.2021 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły, Programu  
Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły i innych organizujących pracę ZSOiT 

wrzesień 2021 Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 

do 15 września 2021 r. 
Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego – sesja zima 2022  
– formuła 2017 i 2019              

16.09.-24.09. 2021 r.     Godziny z wychowawcą w klasach maturalnych poświęcone organizacji egzaminu maturalnego 

19-20.09.2021 r. Zbiórka żywności z Bankiem Żywności 

22.09.2021r.  

Spotkania wychowawców klas z rodzicami/ ew. on-line: przekazanie informacji o szkole, 

szkolnym programie wychowawczym, WZO, zebranie deklaracji na uczestnictwo w przedmiocie -  
WDŻ, etyki, poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o egzaminie maturalnym, 
przekazanie rodzicom wyników diagnozy uczniów klas I 
Klasy Liceum Ogólnokształcącego 

23.09.2021 r.      

Spotkania wychowawców klas z rodzicami/ ew. on-line: przekazanie informacji o szkole, 
szkolnym programie wychowawczym, WZO, zebranie deklaracji na uczestnictwo w przedmiocie -  
WDŻ, etyki, poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o egzaminie maturalnym, 

przekazanie rodzicom wyników diagnozy uczniów klas I 
Klasy Technikum    

06-29.09.2021 r. 
Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom wiedzy w klasach I z j.polskiego, matematyki  
i j. angielskiego 

do 30.09.2021 r.         Zebranie  deklaracji do egzaminu maturalnego 

Październik  

październik 2021 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 

13.10.2021 r. Obchody Dnia  Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych  

do 22.10.2021 r. Powiadomienie rodziców i prawnych opiekunów uczniów o frekwencji i ocenach/ew. on-line 

22.10.2021 r. Konsultacje z rodzicami/ew. on-line 

październik 2021 Spotkania podlaskie z pisarzami  

październik 2021 Zbiórka żywności „Caritas” 

Listopad    

10.11.2021 r. Święto  Niepodległości  w naszej szkole 



 

11.11.2021 r. Święto  Niepodległości   

15.11.2021 r. Wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów zawodowych w klasach IV Technikum 

17.11.2021 r.              Śródsemestralne posiedzenie Rady Pedagogicznej  

listopad 2021 r. Dzień Życzliwości 

Grudzień  

15.12.2021 r. 
Spotkanie rodziców z wychowawcami oraz pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej 

informacja o proponowanych ocenach na I semestr/ ew. on-line. 
Klasy Liceum Ogólnokształcącego 

16.12.2021 r. 
Spotkanie rodziców z wychowawcami oraz pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej 
informacja o proponowanych ocenach na I semestr/ ew. on-line. 
Klasy Technikum 

grudzień 2021 r. Konkurs Cosmopolitan  

22.12.2021 r. Jasełka szkolne 

Spotkania wigilijne, wigilia szkolna (p. M. Ozorowska-Gładysz, ks. S. Laskowski,  
ks. K. Cimoch, ks. P. Omelczuk, p. I. Dacewicz) 

23 – 31.12.2021 r.      Zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń       

11 styczeń 2022 r. Pisemny egzamin zawodowy – formuła 2017 – wg harmonogramu CKE  

11 styczeń – 06 luty 
2022 r. 

Praktyczny egzamin zawodowy – formuła 2017 – wg harmonogramu CKE  

11 styczeń – 15 styczeń  
2022 r. 

Pisemny egzamin zawodowy – formuła 2019 – wg harmonogramu CKE  

10 styczeń – 23 styczeń  
2022 r. 

Praktyczny egzamin zawodowy – formuła 2019 – wg harmonogramu CKE  

17.01.2022 r. Wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów oraz ocen z zachowania zgodnie z WZO i PSO 

20.01.2022 r.       Klasyfikacyjne i plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

22.01.2022 r. Studniówka 

24.01.- 06.02.2022 r.   Ferie zimowe  

Luty       

7 luty 2022 r. 
Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów 

uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego 

7 luty 2022 r. 
Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego – sesja lato 2022 – 

formuła 2017 i 2019  

luty 2022 r. Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja bez granic” 

luty 2022 r. Planowana wizyta robocza w ZSOiT nauczycieli i uczniów w ramach programu Erasmus + 

Luty/marzec 2022 Konkurs "Poliglota" 



 

Marzec  

do 21.03.2022 r.       Propozycje ocen uczniom klas maturalnych 

marzec 2022 r. XV Edycja -  Wojewódzki Konkurs „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego”  

marzec 2022 r. Szkolny Konkurs Ortograficzny. Zmagania z ortografią. – Silwonik Joanna, Tomczuk 

Bogusława, Monika Popławska, Agnieszka Pisanko - Borowik 

marzec 2022 r. Zbiórka żywności „Caritas” 

23.03.2022 r.  

Spotkanie wychowawców klas maturalnych  z rodzicami.  
 Powiadomienie rodziców (opiekunów) uczniów o proponowanych ocenach na II semestr   
w klasach maturalnych. 

Spotkania z rodzicami wszystkich klas 
Konsultacje dla rodziców wszystkich klas 
Klasy Liceum Ogólnokształcącego 

24.03.2022 r. 

Spotkanie wychowawców klas maturalnych  z rodzicami.  

 Powiadomienie rodziców (opiekunów) uczniów o proponowanych ocenach na II semestr   
w klasach maturalnych. 

Spotkania z rodzicami wszystkich klas 
Konsultacje dla rodziców wszystkich klas 
Klasy Technikum 

marzec/kwiecień 2022 Podlaskie mistrzostwa w Ortografii  

marzec/kwiecień 2022 XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rodzinie 

Kwiecień  

14.04 – 19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

marzec/kwiecień Dni Otwarte Szkoły. Promocja szkoły 

do 20.04.2022 r. 
      (środa)                  

Wystawienie ocen dla uczniów klas  maturalnych                                    

22.04.2022 r.          
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych. Procedury egzaminu 

maturalnego   

29.04.2022 r. 
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych 
Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły 

Maj  

maj 2022 r. Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Koordynator:  p. B. Tomczuk. p. J. Dunda,  

p. M. Popławska,  p. T. Korniluk, , p. J. Seredyńska, p. A. Pisanko-Borowik, p. A. Mieleszko).  
Wystawa okolicznościowa zorganizowana przez bibliotekę szkolną (p. T. Korniluk,  

p. B. Jurczewska-Ignaciuk) 

4 - 20 maja 2022 r. Egzaminy maturalne - wg harmonogramu CKE 



 

 

4 maja 

5 maja 
6 maja 

język polski pp                                  

matematyka pp                                                                   
język angielski pp 

18 - 20 maj 2022 r. Egzaminy maturalne ustne  

do 16 maja 2022 r.     Propozycje ocen dla klas nienaturalnych LO i TZ 

19.05.2022 r. 

Zebrania wychowawców z rodzicami i spotkania rodziców z Radą Pedagogiczną /powiadomienie 

rodziców (opiekunów) uczniów klas  niematuralnych LO i TZ o zagrożeniu ocenami   
niedostatecznymi oraz propozycji ocen/ 

maj/czerwiec 2022 Realizacja projektu edukacyjnego polsko - niemieckiego pod patronatem org. Jugendwerk  
- p. wicedyrektor W. M. Karczewska 

Czerwiec                   

01 - 15 czerwiec 2022 r. Egzaminy maturalne ustne i pisemne dodatkowe -  wg harmonogramu CKE   

01 - 19 czerwiec 2022 r. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2019 – wg harmonogramu CKE  

02 - 07 czerwiec 2022 r. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2019 – wg harmonogramu CKE  

czerwiec 2022 r. Akcja czytania dzieciom 

15.06.2022 r. Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach niematuralnych 

20.06.2022 r. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

20 czerwiec - 06 lipiec 
2022 r. 

Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 – sesja lato 2022  
– wg harmonogramu CKE  

21 czerwiec 2022 r. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 – sesja lato 2022  

22 czerwiec 2022 r. Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2019 – TERMIN DODATKOWY  

23 – 29 czerwiec 2022 r. 
Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2019 – TERMIN DODATKOWY  
– wg harmonogramu CKE  

23.06.2022 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie całorocznej pracy 

24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca – 
31 sierpnia 2022 r. 

Ferie letnie 

23 sierpień 2022 r. 
(wtorek) godz. 9:00 

Egzaminy maturalne poprawkowe - część pisemna 


