
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO     2022/2023 

 

1 września 2022 r. 
czwartek 

Rozpoczęcie roku szkolnego. 
 

2 września 2022 r. 
piątek 

Zajęcia integracyjne. 
 

5 -13 września 2022 r. Testy diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych. 

8 września 2022 r. 
czwartek  

Spotkania z rodzicami klas I – IV.  
- zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z dokumentacją obowiązującą  
w szkole 
- zapoznanie rodziców uczniów klas czwartych z formą i wymaganiami 
maturalnymi 

14 września 2022 r. 
środa 

Zebranie rady pedagogicznej. 

28 - 30 września 2022 r. 
środa, czwartek, piątek 

Test diagnostyczny w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego 
z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. 

do 30 września 2022 r. 
piątek 

Złożenie wstępnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

 

14 października 2022 r. 
 piątek 

Dzień Edukacji Narodowej. Szkoleniowa rada pedagogiczna. 

31 października 2022 r. 
 poniedziałek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć. 

 

1 listopada 2022 r. wtorek Święto Zmarłych. 
2 listopada 2022 r.  
środa 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć. 

9  listopada 2022 r. 
środa 

Zebranie rady pedagogicznej. 

9 listopada 2020r. 
środa 

Zebrania z rodzicami. 

10 listopada 2022 r. 
czwartek 

Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. 

11 listopada 2022 r. 
piątek 

Święto Niepodległości. 

 

12 - 22 grudnia 2022 r. 
 

Test diagnostyczny w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu 
maturalnego z wybranych przedmiotów na wybranym poziomie. 

21 grudnia 2022 r. 
środa 

Wystawienie ocen semestralnych. 

23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna. 

 

4 stycznia 2023 r. 
środa 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna - podsumowanie wyników nauczania i 
zachowania w I semestrze. 

4 stycznia 2023 r. 
środa 

Zebrania z rodzicami - zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej. 

6 stycznia 2023 r.  
piątek 

Święto Trzech Króli. 

12 stycznia 2023 r.  
czwartek  

Rada pedagogiczna- podsumowanie pracy w I semestrze.  

16 – 29 stycznia 2023 r. Ferie zimowe. 

 
 Do 7 lutego 2023 r. Złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej. 

 



 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 może ulegać zmianom związanym z bieżącymi potrzebami 

szkoły. 

23 marca 2023 r. 
czwartek 

Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych  
w klasach maturalnych. 

23 marca 2023 r. 
czwartek 

Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych 
w klasach czwartych. 

 
 6 – 11 kwietnia2023r. Wiosenna przerwa świąteczna. 

19 kwietnia 2023 r. 
środa 

Wystawienie ocen końcowych w klasach czwartych. 

26 kwietnia 2023 r. 
środa  

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas czwartych. 

28 kwietnia 2023 r. 
piątek  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych. 

 

1 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Święto Pracy. 

2 maja 2023 r. 
wtorek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć. 

3 maja 2023 r. 
środa 

Święto Konstytucji 3 Maja. 

4 maja 2023 r. 
czwartek 

Egzamin maturalny z języka polskiego - dzień wolny od zajęć dla klas I, II i III. 

5 maja 2023 r. 
piątek 

Egzamin maturalny z  języka angielskiego - dzień wolny od zajęć dla klas I, II i III. 

8 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Egzamin maturalny z  matematyki - dzień wolny od zajęć dla klas I, II i III. 

26 maja 2023 r. 
piątek 

Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych. 

29 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Zebranie rady pedagogicznej. 

29 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Zebrania z rodzicami; informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych 
na koniec roku szkolnego w klasach I, II i III. 

 

8 czerwca 2023 r. 
czwartek 

Boże Ciało. 

9 czerwca 2023 r. 
piątek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć. 

15 czerwca 2023 r. 
czwartek 

Wystawienie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

19 czerwca 2023 r. 
poniedziałek 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna- podsumowanie rocznych wyników 
nauczania i zachowania. 

23 czerwca 2023 r. 
piątek  

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

21 - 25 sierpnia 2023 r. Egzaminy poprawkowe. 

21 - 22 sierpnia 2023 r. 
poniedziałek, wtorek 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym. 

28 sierpnia 2023 r. 
poniedziałek 

Rada pedagogiczna- podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023. 

29 - 31 sierpnia 2023 r. 
wtorek, środa, czwartek 

Szkoleniowa rada pedagogiczna. 
Zebrania zespołów przedmiotowych. 
Rada pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024. 



 


