
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW 

 

 

Dyrekcja  Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku informuje, że zgodnie  

z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego  

(Dz.U. poz.1603) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w roku szkolnym 2021/22 uchwala 

się następujące dni wolne od zajęć szkolnych: 

 

15. 10.2021 r. 

02. 11.2021 r. 

03. 01.2022 r. 

07. 01.2022 r. 

02. 05.2022 r. 

04. 05. 2022 r.  

 

Zimowa przerwa świąteczna      23.12.2021 r. - 01.01.2022 r.  

Ferie zimowe                               14.02.2022 r. - 27.02.2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna   14.04. 2022 r. – 19. 04. 2022 r. 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24. 06.2022 r.  

Wakacje letnie                                  27.06.2022 r.- 31.08.2022 r. 

 

W wymienionych wyżej dniach wolnych  uczniowie powinni stawić się w swoich 

zakładach rzemieślniczych. 

 

 Na praktyce obowiązują dzienniczki praktyk, w których co miesiąc należy wpisywać 

nieobecności pracownika młodocianego oraz uwagi o realizacji programu praktycznej 

nauki zawodu. Ocenę z praktyki pracodawca wystawia w dzienniczku praktyk na dwa 

tygodnie przed końcem semestru i końcem roku szkolnego, a pracownik młodociany 

dostarcza go wychowawcy. 

 

Konferencja klasyfikacyjna I semestr   03.02.2022 r. 

Konferencja klasyfikacyjna roczna  15.06.2022 r. 

Koniec I semestru 02.02.2022 r.  

Zebrania rodziców: 

- 06.09.2021 r., 07.09.2021 r. 

- 25.01.2022 r., 26.01.202 2r. 

- 25.05.2022 r., 26.05.2022 r. 

 

 
 W klasach I pracownicy młodociani kształcenie teoretyczne w szkole odbywają w dniach: 
 środa, czwartek, piątek lub czwartek, piątek klasy wielozawodowe ( PIEKARZ, ELEKTRYK, 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, LAKIERNIK SAMOCHODWY, 

BLACHARZ SAMOCHODOWY, MURARZ – TYNKARZ, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, MONTER SIECI   I INSTALACJI 

SANITARNYCH, DEKARZ, KRAWIEC, STOLARZ, ŚLUSARZ, FOTOGRAF ),  

które realizują przedmioty teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników. 

 

W klasach II pracownicy młodociani kształcenie teoretyczne w szkole odbywają w dniach: 
poniedziałek, wtorek, środa lub poniedziałek wtorek klasy wielozawodowe, które realizują przedmioty 

teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.  



 

W klasach III pracownicy młodociani po gimnazjum kształcenie teoretyczne w szkole 

odbywają w dniach: 
 

 poniedziałek, wtorek lub poniedziałek klasy wielozawodowe, które realizują przedmioty 

teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników. 

 

 

W klasach III pracownicy młodociani po szkole podstawowej kształcenie teoretyczne w 

szkole odbywają w dniach: 
 

 poniedziałek, wtorek ( w zawodzie fryzjer oraz klasy wielozawodowe, które realizują 

przedmioty teoretyczne zawodowe na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników.) 

w poniedziałek , wtorek, środa w zawodach : mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca. 

 
O terminach kursów uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców klas. 

 
 

Obowiązujące programy nauczania i podstawy programowe dopuszczone do użytku w szkole 

dla poszczególnych zawodów dostępne są na stronie internetowej szkoły www.bs.rybnik.pl. 

e-mail:  sekretariat@zsz.rybnik.pl 

 

 

http://www.bs.rybnik.pl/
mailto:sekretariat@zsz.rybnik.pl

