
Załącznik nr 1 do Planu pracy szkoły na rok 2022/2023 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 
 

1 września 2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 o godz. 10.00 

2 września Konferencja RP o godz. 13.00. Szkolenie BHP. 

6 września Zebranie z rodzicami klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A o godz. 

17.00. Spotkanie trójek klasowych z dyrektorem szkoły w sali 20 

o godz. 18.00. 

13 września Konferencja RP o godz. 15.30.  

do 16 września  Ostateczny termin oddania wychowawcom dostosowań 

wymagań edukacyjnych dla każdego ucznia z orzeczeniem lub 

opinią z klasy 1 

28 – 30 września Próbna matura. Sprawdzanie procedur maturalnych. 

do 30 września 

 

Ostateczny termin złożenia do dyrektora szkoły wstępnych 

deklaracji maturalnych przez uczniów klasy 4A. 

13 października Dzień Edukacji Narodowej. Akademia z okazji Święta Edukacji. 

Ślubowanie klas 1A, 1B i 1C. 

14 października - 

piatek 

Dzień Edukacji Narodowej.  

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

22 października Dzień do odpracowania (sobota) za 2 maja 2023 

25 października Konferencja RP o godz. 15.30. Szkolenie.  

Zebranie z rodzicami klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A o godz. 

17.00 

31 października Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

(poniedziałek) 

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych (wtorek – dzień wolny) 

10 listopada Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości Polski 

11 listopada Święto Niepodległości Polski (piątek – dzień wolny) 

21 – 25 listopada Próbna matura. Sprawdzanie procedur maturalnych. 

 

do 25 listopada 

Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o 

przewidywanych ocenach na I półrocze – wystawienie w 

dzienniku elektronicznym oceny przewidywanej śródrocznej.  

do 29 listopada Wysłanie przez wychowawcę do rodziców drogą elektroniczną 

informacji o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami na I 

półrocze (potwierdzenie odbioru wydrukowane i włożone do 

teczki wychowawcy). 

29 listopada Konferencja RP o godz. 15.00. Szkolenie.  

Ostateczny termin oddania wychowawcom ocen efektywności             

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi              

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w I półroczu 



roku szkolnego 2022/2023. 

6 grudnia Mikołajki (wtorek) 

22 grudnia Jasełka. Wspólne kolędowanie w auli. 

23 grudnia 2022–                 

31 grudnia 2022 

Zimowa przerwa świąteczna 

1 stycznia 2023 Nowy Rok (niedziela – dzień wolny) 

6 stycznia  Święto Trzech Króli (piątek – dzień wolny) 

10 stycznia  Konferencja klasyfikacyjna o godz. 15.00.  

Zebranie z rodzicami klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A o godz. 

17.00.  

16 stycznia – 29 

stycznia 2023 

Ferie zimowe 

30 stycznia 2023 Początek II półrocza roku szkolnego 2022/2023 

3 lutego Studniówka klasy 4A 

21 lutego Lekcja koleżeńska o godz. 13.45 

Konferencja plenarna o godz. 15.00 

marzec/kwiecień Rekolekcje wielkopostne  

do 17 marca Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o 

przewidywanych ocenach na II półrocze – wystawienie w 

dzienniku elektronicznym oceny przewidywanej rocznej w klasie 

4A. 

do 21 marca Wysłanie przez wychowawcę do rodziców drogą elektroniczną 

informacji o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami 

rocznymi (potwierdzenie odbioru wydrukowane i włożone do 

teczki wychowawcy). 

21 marca Pożegnalne spotkanie z rodzicami klasy 4A o godz. 17.00. 

Spotkanie z rodzicami klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A o godz. 

17.00. 

6 kwietnia -                                        

11 kwietnia 2023 

Wiosenna przerwa świąteczna 

25 kwietnia Konferencja klasyfikacyjna dla kl. 4A o godz. 15.00. 

 

28 kwietnia Zakończenie zajęć dla klas 4A. Akademia o godz. 9.00. 

maj/czerwiec Testy diagnostyczne dla klas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B i 3A 

1 maja Święto Pracy (poniedziałek - dzień wolny) 

2 maja Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) 

3 maja Rocznica Konstytucji 3-go Maja (środa - dzień wolny) 

4,5,8 maja Egzamin maturalny (czwartek, piątek, poniedziałek - dni wolne 

dla klas 1A, 1B, 1C, 2A, 3A) 

do 12 maja Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych 

ocenach na II półrocze – wystawienie w dzienniku 

elektronicznym oceny przewidywanej rocznej. 



do 16 maja Wysłanie przez wychowawcę informacji do rodziców drogą 

elektroniczną o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami 

rocznymi (potwierdzenie odbioru wydrukowane i włożone do 

teczki wychowawcy). 

16 maja Ostateczny termin oddania wychowawcom ocen efektywności             

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi              

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w II półroczu 

roku szkolnego 2022/2023. 

16 maja Spotkanie z rodzicami klasy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A o godz. 

17.00. 

1 czerwca Dzień dziecka. 

8 czerwca Boże Ciało (czwartek – dzień wolny) 

9 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek) 

13 czerwca Konferencja klasyfikacyjna dla wszystkich klas o godz. 15.00 

23 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego o godz. 10.00. 

26 czerwca –  31 

sierpnia 2023 

Ferie letnie 

7 lipca  Wydanie świadectw maturalnych o godz. 12.00. 

7 lipca Konferencja plenarna o godz. 10.00 

23 sierpnia 2023 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym o godz. 9.00 

28-29 sierpnia  Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów. 

30 sierpnia  Konferencja o godz. 10.00 

28 sierpnia –     

31 sierpnia 2023 

Przygotowania do pracy w nowym roku szkolnym. Dyżury 

nauczycieli w godz. 9.00-12.00. 
 


