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KALENDARZ 

roku  szkolnego  2022/2023 

PIERWSZE PÓŁROCZE: 01.09.2022 - 13.01.2023 

 
 

Lp. Data Treść przedsięwzięcia 
 

Odpowiedzialni 

WRZESIEŃ  

1. 01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dyrekcja 

2. 05.09.2022 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych 
dyrekcja, 

wychowawcy 

3. 07.09.2022 Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich 
dyrekcja, 

wychowawcy 

4. 21.09.2022 

Zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych; 

spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas 

czwartych - przedstawienie procedur maturalnych 

dyrekcja, 

wychowawcy 

5.  12-13.09.2022 
Dni integracji klas pierwszych 

(wg ustalonego harmonogramu) 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

klas 

6.  do 09.09.2022 
Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych i 

zadaniowych oraz przekazanie ich wicedyrektorowi 

przewodniczący 

zespołów, 

nauczyciele 

7. 14.09.2022  Rada pedagogiczna dyrekcja 

8. 
do 23.09.2022 

 

Sporządzenie klasowych planów pracy wychowawczej  

oraz przekazanie ich wicedyrektorowi (teczki 

wychowawców klas) 

wychowawcy 

klas 

9. do 30.09.2022 
Złożenie przez uczniów klas czwartych wstępnych 

deklaracji maturalnych 

wychowawcy 

klas czwartych 

10. do 30.09.2022 

Przeprowadzenie i opracowanie w zespołach 

przedmiotowych wyników diagnozy po szkole 

podstawowej z języka polskiego, matematyki, j. 

angielskiego w klasach pierwszych oraz przekazanie ich 

wicedyrektorowi 

przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

nauczyciele 

PAŹDZIERNIK 

11. 12.10.2022 
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

Samorząd 

Uczniowski 

12. 13.10.2022 Rada pedagogiczna dyrekcja 

 

LISTOPAD 

 13. 10.11.2022 

 

Uroczysty apel z okazji Święta Nieodległości 

 

 

zespół do spraw 

edukacji 

patriotycznej, M. 

Seibert 

14. 23.11.2022 
Spotkania wychowawców klas z rodzicami 

uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich 

dyrekcja, 

wychowawcy klas 

GRUDZIEŃ 

15. 

 

23.12.2022 – 

- 30.12.2022 

 

Zimowa przerwa świąteczna 
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STYCZEŃ 

16. 05.01.2023 

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w 

klasach pierwszych, drugich, trzecich i 

czwartych 

nauczyciele 

17. 11.01.2023 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I, II, 

III, IV 

dyrekcja 

18. 12.01.2023 Zebrania z rodzicami uczniów klas I,II, III, IV 
dyrekcja, 

wychowawcy klas 

19.    13.01.2023 
Apel podsumowujący PIERWSZE PÓŁROCZE 

roku szkolnego 2022/2023 

dyrekcja, klasa 

3C+wychowawca 

20. 
styczeń/luty 

2023 
Studniówka  

Zespół 

wychowawców 

klas trzecich, 

rodzice 

21. 
16.01.2023-

27.01.2023 
Ferie zimowe 

 

 

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23 

 

Data Dzień tygodnia 

13 października 2022 r. czwartek 

31 października 2022 r. poniedziałek 

2 maja 2023 r. wtorek 

4 maja 2023 r. czwartek 

5 maja 2023 r. piątek 

8 maja 2023 r. poniedziałek 

9 maja 2023 r.  wtorek 

7 czerwca 2023 r. środa 

9 czerwca 2023 r. piątek 

22 czerwca 2023 r. czwartek 
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KALENDARZ 

roku  szkolnego  2022/2023 

DRUGIE PÓŁROCZE: 30.01.2023 - 28.04.2023 (klasy czwarte) 

                              30.01.2023 – 23.06.2023 (klasy pierwsze, drugie i trzecie) 

 
 

 

Lp. Data Treść przedsięwzięcia 
Odpowiedzialny 

LUTY  

1. 
16.01.2023-

27.01.2023 
Ferie zimowe 

 

MARZEC   

2. 29.03.2023  
Szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca procedur 

maturalnych 

dyrekcja 

KWIECIEŃ  

3. 
06.04.2023– 

11.04.2023 
Wiosenna przerwa świąteczna 

 

4. 14.04.2023 

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych dla 

uczniów klas czwartych oraz przewidywanych ocen 

zachowania 

nauczyciele  

5. 19.04.2023 
Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów 

klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych 

dyrekcja, 

nauczyciele 

6. 21.04.2023 
Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach 

czwartych 

nauczyciele 

7. 25.04.2023 
Zebranie rady pedagogicznej. Zatwierdzenie 

wyników klasyfikacji uczniów klas czwartych 

dyrekcja 

8. 28.04.2023 

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w 

klasach czwartych 

Pożegnanie uczniów klas trzecich trzyletnich 

 

 

wychowawcy 

klas trzecich 

MAJ  

9. od 04.05.2023 Egzaminy maturalne według harmonogramu 
dyrekcja 

10. 04.05.2023 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

– matury pisemne: język polski  

dyrekcja 

11. 05.05.2023 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

– matury pisemne: język angielski PP 

dyrekcja 

12. 08.05.2023 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

– matury pisemne: matematyka 

dyrekcja 

13. 09.05.2023 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

– matury pisemne: język angielski PR 

dyrekcja 

14. 30.05.2023 Dzień otwarty szkoły 
zespół do spraw 

promocji szkoły 

CZERWIEC  

15. 05.06.2023 

Propozycje ocen rocznych dla uczniów klas 

pierwszych, drugich i trzecich 

 

nauczyciele 
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16. 05.06.2023 
Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów 

klas pierwszych, drugich i trzecich 

nauczyciele 

17. 16.06.2023 
Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach 

pierwszych, drugich i trzecich 

 

nauczyciele 

18. 
 

20.06.2023 

 

Zebranie rady pedagogicznej. Zatwierdzenie 

wyników klasyfikacji uczniów klas pierwszych, 

drugich i trzecich 

 

dyrekcja 

19. 23.06.2023 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w klasach pierwszych, drugich i 

trzecich 

dyrekcja 

20. 
27.06.2023 

 
Zebranie RP podsumowujące rok szkolny 2022/23 

dyrekcja 

21. do 30.06.2023 
Rozliczenie dokumentacji – arkuszy ocen, dziennika 

elektronicznego 

 

wicedyrektor 

 


