
 

Plan pracy 

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu 
w Gorzowie Wielkopolskim 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 
 

Data Wydarzenie organizacyjne 

SIERPIEŃ  

31.08.2022 
środa 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2022/2023 

WRZESIEŃ  

01.09.2022 
czwartek 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

05.09-30.09.2022 
poniedz. - piątek 

1. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

07.09.2022 
środa 

Wręczenie certyfikatów kwalifikacji zawodowych uzyskanych w poprzednim roku 
szkolnym: 
- w klasach III TBiS1 po G: TRW (BUD.11), TB (BUD.12), TPS (MOT.05) 
- w klasie III TM5 po G: TM (MEC.05) 
- w klasach III TM5 po SP: TM (MEC.05), TL (SPL.01) 
- w klasach III BS1 po G oraz SP: MRW (BUD.11), MPS (MOT.05), KM (TDR.01) 
- w klasach III BS5 po G oraz SP: MMU (MEC.03), MPS (MOT.05), ML (SPL.01) 

07.09.2022 
środa 

Wręczenie dyplomów zawodowych: 
- absolwentom BS1 po G oraz SP: MRW, MPS, KM 
- absolwentom BS5 po G oraz SP: MMU, MPS, ML 

09.09.2022 
piątek 

Wręczenie świadectw dojrzałości po egzaminach poprawkowych 

15.09.2022 
czwartek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 

19.09-30.09.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TM5 po G (4 TL g, 4 TM g, 4 TSd g)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

20.09-21.09.2022 
wtorek - środa 

Zebrania z rodzicami 
- Informacyjne z dyrektorem szkoły oraz z wychowawcami klas (wszystkie klasy) 

26.09.2022 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Program wychowawczo-profilaktyczny w roku szkolnym 2022/2023 

26.09-07.10.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TBiS1 po SP (4 TB x, 4 TRW x, 4 TPS)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

PAŹDZIERNIK  

03.10-14.10.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasie IV TM5 po SP (4 TL)  
- 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

03.10-28.10.2022 
poniedz. - piątek 

2. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

10.10.2022 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Szkolenie z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
- Klasyfikacja 1. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

10.10-21.10.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach III TBiS1 (3 TB, 3 TG x, 3 TRW x, 3 TPS)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

14.10.2022 
piątek 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
Ślubowanie klas I 

17.10-28.10.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TM5 po SP (4 TM, 4 TSd)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

31.10.2022 
poniedziałek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć (po odpracowaniu 05.11.2022) 
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LISTOPAD  

01.11.2022 
wtorek 

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 

02.11-25.11.2022 
środa - piątek 

3. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

05.11.2022 
sobota 

Realizacja zajęć za dzień 30.10.2022 (wg planu lekcji obowiązującego  
w poniedziałek) 

07.11.2022 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Analiza wyników egzaminu zawodowego 2022 
- Analiza wyników egzaminu maturalnego 2022 
- Klasyfikacja 2. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

11.11.2022 
piątek 

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 

14.11-25.11.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach III TM5 (3 TL, 3 TM)  
- 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

28.11.2022 
poniedziałek 

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów 
zawodowych (klasy IV TBiS1 oraz TM5) 

28.11-09.12.2022 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach III TM5 (3 TSp x, 3 TSd x)  
- 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

28.11-22.12.2022 
poniedz. - czwartek 

4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

29.11-30.11.2022 
wtorek - środa 

Zebrania z rodzicami 
- Śródsemestralne z wychowawcami klas (wszystkie klasy) 
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami (wszystkie klasy) 

GRUDZIEŃ  

05.12.2022 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Projekt planu finansowego szkoły na rok 2023 
- Klasyfikacja 3. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

22.12.2022 
czwartek 

Ostateczny termin wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (klas IV po G 
TBiS1 oraz TM5) 

23.12.2022 
piątek 

Zakończenie I semestru (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 

23.12-31.12.2022 
piątek - sobota 

Zimowa przerwa świąteczna 

STYCZEŃ  

01.01.2023 
niedziela 

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć 

02.01.2023 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Klasyfikacja śródroczna (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 
- Klasyfikacja 4. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 
- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu zawodowego 

02.01-27.01.2023 
poniedz. - piątek 

5. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

06.01.2023 
piątek 

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć 

09.01.2023 
poniedziałek 

Egzamin zawodowy – część praktyczna w modelu „d”: 
- w klasach IV po G TBiS1: TPS (MOT.06) 
- w klasach IV po G TM5: TL (SPL.04), TSd (SPL.05) 

09.01-10.01.2023 
poniedz. - wtorek 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin 
zawodowy) 

10.01-14.01.2023 
wtorek - sobota 

Egzamin zawodowy – część pisemna elektroniczna: 
- w klasach IV po G TBiS1: TB (BUD.14), TRW (BUD.25), TPS (MOT.06) 
- w klasach IV po G TM5: TM (MEC.09), TL (SPL.04), TSd (SPL.05) 
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13.01-16.01.2023 
piątek - poniedz. 

Egzamin zawodowy – część praktyczna w modelu „dk”: 
- w klasie IV po G TBiS1: TB (BUD.14) 

16.01-19.01.2023 
poniedz. - czwartek 

Egzamin zawodowy – część praktyczna w modelu „dk”: 
- w klasie IV po G TM5: TM (MEC.09) 

16.01-27.01.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TM5 po G (4 TL g, 4 TSd g)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

17.01.2023 
wtorek 

Egzamin zawodowy – część praktyczna w modelu „dk”: 
- w klasie IV po G TBiS1: TRW (BUD.25) 

25.01-26.01.2023 
środa - czwartek 

Zebrania z rodzicami 
- Śródroczne z wychowawcami klas (klasy I-III oraz IV po SP) 
- Śródroczne z wychowawcami klas (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami (wszystkie klasy) 

27.01.2023 
piątek 

Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (wszystkie 
klasy I-III oraz IV po SP) 

27.01.2023 
piątek 

Zakończenie I semestru (wszystkie klasy I-III oraz klasy IV po SP) 

30.01-12.02.2023 
poniedz. - niedziela 

Ferie zimowe 

LUTY  

13.02.2023 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Klasyfikacja śródroczna (wszystkie klasy I-III oraz klasy IV po SP) 
- Klasyfikacja 5. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

13.02-24.02.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TM5 po G (4 TM g)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

13.02-10.03.2023 
poniedz. - piątek 

6. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

27.02-10.03.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasie IV TM5 po SP (4 TL)  
- 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

MARZEC  

13.03-14.04.2023 
poniedz. - piątek 

7. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

13.03-24.03.2023 
poniedz. – piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TM5 po SP (4 TM, 4 TSd)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

20.03.2023 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 
- Klasyfikacja 6. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

KWIECIEŃ  

03.04-05.04.2023 
poniedz. - środa 

Rekolekcje Wielkopostne 

05.04.2023 
środa 

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 
(klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 

06.04-11.04.2023 
czwartek - wtorek 

Wiosenna przerwa świąteczna 

07.04.2023 
piątek 

Wręczenie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 
- w klasach IV po G TBiS1: TB (BUD.14), TRW (BUD.25), TPS (MOT.06) 
- w klasach IV po G TM5: TM (MEC.09), TL (SPL.04), TSd (SPL.05) 

12.04-13.04.2023 
środa - czwartek 

Zebrania z rodzicami 
- Śródsemestralne z wychowawcami klas (wszystkie klasy I-III oraz IV po SP) 
- Przedklasyfikacyjne z wychowawcami klas (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami (wszystkie klasy) 

17.04-28.04.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach III TM5 (3 TL, 3 TM)  
- 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

17.04-28.04.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach IV TBiS1 po SP (4 TB x, 4 TRW x, 4 TPS)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 
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17.04-19.05.2023 
poniedz. - piątek 

8. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

22.04.2023 
sobota 

Realizacja zajęć za dzień 02.05.2023 
Dzień otwarty w szkole dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej 

24.04.2023 
poniedziałek 

Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy IV po G 
TBiS1 oraz TM5) 

26.04.2023 
środa 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Klasyfikacja roczna i końcowa (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 
- Klasyfikacja 7. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 
- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego 

28.04.2023 
piątek 

Zakończenie zajęć (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 

28.04.2023 
piątek 

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 

MAJ  

01.05.2023 
poniedziałek 

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć 

02.05.2023 
wtorek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć (po odpracowaniu 22.04.2023) 

03.05.2023 
środa 

Święto Narodowe 3 Maja – dzień wolny od zajęć 

04.05-08.05.2023 
czwartek - poniedz. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny 
z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego) 

04.05-23.05.2023 
czwartek - wtorek 

Egzamin maturalny 

08.05-19.05.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach III TM5 (3 TSp x, 3 TSd x)  
- 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

22.05.2023 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu zawodowego 
- Klasyfikacja 8. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

22.05-02.06.2023 
poniedz. - piątek 

Praktyki zawodowe w klasach III TBiS1 (3 TB, 3 TG x, 3 TRW x, 3 TPS)  
– 10 dni x 7 godz. = 70 godz. 

22.05-16.06.2023 
poniedz. - środa 

9. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

26.05.2023 
piątek 

Wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 
- absolwentom TBiS1: TB, TRWB, TPS 
- absolwentom TM5: TM, TL, TSd 

26.05.2023 
piątek 

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 
(wszystkie klasy) 

29.05-30.05.2023 
poniedz. - wtorek 

Zebrania z rodzicami 
- Przedklasyfikacyjne z wychowawcami klas (wszystkie klasy) 
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami (wszystkie klasy) 

CZERWIEC  

01.06-02.06.2023 
czwartek – piątek 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin 
zawodowy) 

01.06.2023 
czwartek 

Egzamin zawodowy – część praktyczna w modelu „d”: 
- w klasach III TM5 po SP: TL (SPL.01) 
- w klasach III BS1 po G oraz SP: KM (TDR.01) 
- w klasach III BS5 po G oraz SP: ML (SPL.01) 
- słuchacze KKZ: TE (ELE.05), TPS (MOT.06), TTrD (TDR.02), TZUG (HGT.12) 

01.06-18.06.2023 
czwartek - niedziela 

Egzamin zawodowy – część praktyczna w modelu „w”: 
- w klasach IV TBiS1 po SP: TRWB (BUD.11), TB (BUD.12), TPS (MOT.05) 
- w klasach III BS1: MRW (BUD.11), MPS (MOT.05) 
- w klasach III BS5: MMU (MEC.03), MPS (MOT.05) 
- słuchacze KKZ: Aut (ELM.01) 



5 / 6 

Data Wydarzenie organizacyjne 

02.06-07.06.2023 
piątek - środa 

Egzamin zawodowy – część pisemna elektroniczna 
- w klasach IV TBiS1 po SP: TRWB (BUD.11), TB (BUD.12), TPS (MOT.05) 
- w klasie III TM5 po SP: TL (SPL.01) 
- w klasach III BS1: MRW (BUD.11), MPS (MOT.05), KM (TDR.01) 
- w klasach III BS5 : MMMU (MEC.03), MPS (MOT.05), ML (SPL.01) 
- słuchacze KKZ: Aut (ELM.01), TE (ELE.05), TPS (MOT.06), TTrD (TDR.02), 
TZUG (HGT.12) 

08.06.2023 
czwartek 

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 

16.06.2023 
piątek 

Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych (wszystkie klasy) 

20.06.2023 
wtorek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Klasyfikacja roczna (wszystkie klasy) 
- Klasyfikacja końcowa (klasy III BS1 oraz BS5) 
- Klasyfikacja 9. turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

23.06.2023 
piątek 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23.06.2023 
piątek 

Wręczenie świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły (klasy III BS1  
oraz BS5) 

24.06-31.08.2023 
sobota - czwartek 

Ferie letnie 

LIPIEC  

07.07.2023 
piątek 

Wręczenie świadectw dojrzałości 

07.07.2023 
piątek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

SIERPIEŃ  

21.08.2023 
poniedziałek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Informacyjno-organizacyjne przed egzaminami poprawkowymi 

21.08-22.08.2023 
poniedz. - wtorek 

Poprawkowy egzamin maturalny 

23.08-25.08.2023 
środa - piątek  

Poprawkowe egzaminy roczne 

31.08.2023 
czwartek 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
- Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych rocznych 
- Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 
- Sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2023/2024 

31.08.2023 
czwartek 

Koniec roku szkolnego 2022/2023 

WRZESIEŃ  

08.09.2023 
piątek 

Wręczenie certyfikatów kwalifikacji zawodowych uzyskanych: 
- w klasach IV TBiS1 po SP: TRWB (BUD.11), TB (BUD.12), TPS (MOT.05) 
- w klasie III TM5 po SP: TL (SPL.01) 
- w klasach III BS1: MRW (BUD.11), MPS (MOT.05), KM (TDR.01) 
- w klasach III BS5 : MMMU (MEC.03), MPS (MOT.05), ML (SPL.01) 
- słuchacze KKZ: Aut (ELM.01), TE (ELE.05), TPS (MOT.06), TTrD (TDR.02), 
TZUG (HGT.12) 

08.09.2023 
piątek 

Wręczenie dyplomów zawodowych: 
- absolwentom BS1: MRW, MPS, KM 
- absolwentom BS5: MMU, MPS, ML 

08.09.2023 
piątek 

Wręczenie świadectw dojrzałości po egzaminach poprawkowych 
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Uwagi 

- oznaczenia szkół: 
 TBiS1 - Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
 TM5 - Technikum Mechaniczne nr 5 im. Zesłańców Sybiru 
 BS1 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 
 BS5 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 
 po G - po gimnazjum 
 po SP - po szkole podstawowej 
 KKZ - kwalifikacyjny kurs zawodowy 

- oznaczenia zawodów: 
 TA - technik automatyk (kwalifikacje ELM.01, ELM.04) 
 TB - technik budownictwa (kwalifikacje BUD.12, BUD.14) 
 TG - technik geodeta (kwalifikacje BUD.10, BUD.19) 
 TL - technik logistyk (kwalifikacje SPL.01, SPL.04) 
 TM - technik mechanik (kwalifikacje MEC.05, MEC.09) 
 TPS - technik pojazdów samochodowych (kwalifikacje MOT.05, MOT.06) 
 TRW - technik robót wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacje BUD.11, BUD.25) 
 TSd - technik spedytor (kwalifikacja SPL.05) 
 TSp - technik spawalnictwa (kwalifikacje MEC.03, MEC.09) 
 TTD - technik technologii drewna (kwalifikacje DRM.04, DRM.08) 
 TTrD - technik transportu drogowego (kwalifikacja TDR.02) - KKZ 
 TE - technik elektryk (kwalifikacja ELE.05) - KKZ 
 TZUG - technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HGT.12) - KKZ 
 Aut - automatyk (kwalifikacja ELM.01) - KKZ 
 KM - kierowca mechanik (kwalifikacja TDR.01) 
 ML - magazynier-logistyk (kwalifikacja SPL.01) 
 MMU - mechanik-monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja MEC.03) 
 MPS - mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.05) 
 MRW - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacja BUD.11) 
 MT - murarz-tynkarz (kwalifikacja BUD.12) 

- oznaczenia modeli egzaminu zawodowego: 
 „d” - dokumentacja 
 „dk” - dokumentacja z wykorzystaniem komputera 
 „w” - wykonanie wyrobu lub usługi 
 „wk” - wykonanie wyrobu lub usługi z wykorzystaniem komputera 

 


