
 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 
 

data 2021/2022  godz. 

23.08.2022 Poprawkowy egzamin maturalny - cz. pisemna  → 09:00 

25-26.08.2022 Egzamin poprawkowy z matematyki → 09:00 

26.08.2022 Egzamin poprawkowy z chemii → 09:00 

29.08.2022 
Egzamin poprawkowy z biologii, fizyki, j. angielskiego, 

j. polskiego, j. hiszpańskiego,  

→ 
09:00 

30.08.2022 Egzamin poprawkowy z informatyki → 09.00 

31.08.2022 Rada Pedagogiczna (aula) → 09:00 

 

2022 / 2023 
 

01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego klasy I  (średnia sala gimnastyczna)  

Obowiązuje ubiór galowy * 09.00 

01.09.2022 
Rozpoczęcie roku szkolnego klasy II, III i IV  
(w salach z wych.) 
Obowiązuje ubiór galowy 

* 08:00 

01.09.2022 Rada Pedagogiczna * 11:00 

06.09.2022 Święto Patrona Szkoły - wyjście po 4 lekcji (klasy I ) 

Obowiązuje ubiór galowy * 12.00 

07.09.2022 

Spotkanie z dyrekcją : 

Rodzice klas I (średnia sala gimnastyczna) 

Zapraszamy po 1 rodzicu każdego ucznia 

Po spotkaniu, zebrania w wyznaczonych salach 

z wychowawcami 

* 17:00 

07.09.2022 

Zebrania z rodzicami klas IV 
 (spotkanie z wychowawcami w wyzn. salach) 

Zapraszamy po 1 rodzicu każdego ucznia 

Zebranie z dyrekcją - omówienie regulaminu matur (sala 

gimnastyczna) 

* 17:30 

18.15 

08.09.2022 
Zebrania z rodzicami klas II i III  
(spotkanie z wychowawcami w wyzn. salach) 

Zapraszamy po 1 rodzicu każdego ucznia 
* 17:00 

08.09.2022 Rada Pedagogiczna  * 

godz. RP zostanie ustalona 

w terminie późniejszym 

do 30.09.2022 Złożenie deklaracji maturalnych (klasy IV)   

12-14.09.2022 

14-16.09.2022 

19-21.09.2022 

Wyjazdy integracyjne do Stręgielka *  

14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej *  

20.10.2022 Rada Pedagogiczna  * 

godz. RP zostanie ustalona 

w terminie późniejszym 

20.10.2022 Zebrania z rodzicami  *  

do końca I 

semestru 

Ocena klas I  

przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas I 

 
 

25.11.2022 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych   

01.12.2022 Rada Pedagogiczna  * 
godz. RP zostanie ustalona 

w terminie późniejszym 



01.12.2022 
Zebrania z rodzicami - zagrożenie ocenami 

niedostatecznymi  *  

22.12.2022 Wigilie klasowe  

Obowiązuje ubiór galowy * 

po ustaleniu z RP, 

RR i SU  

23.12.22 - 

01.01.23 
Zimowa przerwa świąteczna 

 
 

05.01.2023 Ostatni dzień wystawiania ocen śródrocznych   

12.01.2023 
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna- podsumowanie I 

półrocza * 14.30 

12.01.2023  Zebrania z rodzicami *  

04.02.2023 Studniówka  *  

13 - 26.02.23 Ferie zimowe   

10.03.2023 
Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych 

dla klas IV 

 

 

23.03.2023 Rada Pedagogiczna * 

godz. RP zostanie ustalona 

w terminie późniejszym 

23.03.2023 

Zebrania z rodzicami kl. I-III  

Zebrania z rodzicami kl. IV zagrożenia ocenami 

niedostatecznymi  

*  

03/04.2023 Targi Edukacyjne   

05.04.2023 Klasowe śniadania Wielkanocne 
Obowiązuje ubiór galowy * 

po ustaleniu z RP, 

RR i SU 

6.04 - 11.04.23 Wiosenna przerwa świąteczna   

14.04.2023 Ostatni dzień wystawiania ocen rocznych dla klas IV   

22.04.2023 (sb) Spotkanie informacyjne - "Dzień otwarty" * 11.00 

25.04.2023 Rada Klasyfikacyjna dla kl. IV * 
14:00 

27.04.2023 Rada Pedagogiczna * 
godz. RP zostanie ustalona 

w terminie późniejszym 

28.04.2023 Zakończenie roku szkolnego dla klas IV 
Obowiązuje ubiór galowy * 12.00 

maj 2023 Egzaminy maturalne 
Obowiązuje ubiór galowy 

  

12.05.2023 Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych   

18.05.2023 Rada Pedagogiczna * 

godz. RP zostanie ustalona 

w terminie późniejszym 

18.05.2023 
Zebrania z rodzicami - zagrożenie ocenami 

niedostatecznymi  *  

12.06.2023 Ostatni dzień wystawienia ocen rocznych   

20.06.2023 Rada Klasyfikacyjna klas I,II,III - aula * 14.00 

23.06.2023 

Zakończenie roku szkolnego - klasy I (sala gimnastyczna)   

Zakończenie roku szkolnego - klasy II (sala gimnastyczna) 

Zakończenie roku szkolnego - klasy III(sala gimnastyczna) 

Obowiązuje ubiór galowy 

* 
08:00  

09:00 

10.00 

20.06.2023 Rada Pedagogiczna - podsumowanie pracy w roku 2021/22 * 13.00 

26.06 - 31.08.2023 Ferie letnie   



 

* jeżeli pozwolą warunki epidemiczne 
 

W związku z Państwa sugestiami, wszystkie zebrania prosimy potraktować jako 

obowiązkowe. 

 

Dni świąteczne w roku szkolnym 2022/2023 

 

01.11.2022 -  wtorek            - Święto Wszystkich Świętych 

11.11.2022 -  piątek   - Święto Niepodległości 

06.01.2023  -  piątek   - Trzech Króli 

03.05.2023  - środa     - Święto Konstytucji 3 Maja 

08.06.2023 - czwartek  - Święto Bożego Ciała 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2022/2023: 

1) 02.05.2023 – wtorek 

2) Maj 2023 r. - egzaminy maturalne (dokładne terminy zostaną podane po informacji Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej)   

3) 09.06.2023 – piątek 
 

- wykorzystano 2 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

pozostających w dyspozycji dyrektora. 

 

Rady Pedagogiczne, na których odbędą się szkolenia, zostaną podane w terminie 

późniejszym. 

 

Godziny rozpoczęcia Rad Pedagogicznych zostaną podane w późniejszym 

terminie. 

 

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie. 


