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Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 

 

Zdarzenie-czynność Termin Odpowiedzialni 

 

O
rg

an
izacja ro

k
u
 szk

o
ln

eg
o

 
 Rozpoczęcie roku szkolnego 

 

01.09.2022 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy 

 
 

Wystawienie propozycji ocen  

 z poszczególnych przedmiotów  
 i  oceny zachowania 

 

 

 
I półrocze – do 03.01.2023 r. 

 

koniec roku dla maturzystów –  
 do 05.04.2023 r. 

 

koniec roku szkolnego –  

 do 06.06.2023 r. 

 

-nauczyciele 
- wychowawcy 

Termin ferii zimowych 13.02-24.02.2023 r. 

 

 

Przerwy świąteczne 23.12 - 30.12.2022 r. 
06.04 – 11.04.2023 r. 

 

 

Rekolekcje wielkopostne    

Zakończenie zajęć edukacyjnych dla klas 
maturalnych 

28.04.2023 r. 
godz. 13.00  

p. K. Wiąckiewicz 
p. D. Kluska 

 

Zakończenie zajęć edukacyjnych dla 
pozostałych klas 

 

II i III BS – 22.06. 2023 r. 
godz.15.00 

 

pozostałe klasy 23.06.2023 r. 

 

 
SU 

Dni dodatkowo wolne od zajęć 

edukacyjnych 

  

Egzaminy zawodowe - sesja zimowa 

Technikum 

Według harmonogramu CKE  

Egzaminy zawodowe - sesja letnia 

Technikum i BS 

Według harmonogramu CKE  

Egzaminy maturalne 04.05–23.05.2023 r.(część 

pisemna) 
10.05. – 23. 05.2023 r. (część 

ustna) 

 

 

 

Dni otwarte 23.11.2022 r. godz.17-19.00 

23.03.2023 r. godz.17-19.00 

 

 

Zebrania z rodzicami  
godz. 18.00 

- 13.09.2022 r. – kl. I (spotkanie z 
Dyrektorem i wychowawcami 

godzina 18:00) 

- 20.09.2022 r.- kl. II LO, T, III 
LO, T, IVT po podst., II, III BS 

zebranie z wychowawcą godz. 

18:00 

- 20.09.2022 r. –   
IV TWG, IV OLG, IV TAG IV 

LO spotkanie z Dyrekcją  

dla Rodziców uczniów klas 

wychowawcy klas 
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maturalnych w sali gimnastycznej 

a następnie z wychowawcami 

godzina 18:00 

Zebranie Dyrektora ZS z Radą Rodziców 28.09.2022 r. 

godz.18.00 s. nr 2 

 

Z
eb

ran
ia rad

y
 p

ed
ag

o
g

iczn
ej 

Rada Pedagogiczna - przedstawienie 

planu Nadzoru Pedagogicznego 

14.09.2022 r. 

godz.16.00  
 

 

Rada Pedagogiczna - Klasyfikacja 

uczniów za I półrocze 

17.01.2023 r. 

godz. 16.00  

 

 

Rada Pedagogiczna- podsumowanie I 

półrocza 

26.01.2023 r. 

godz. 16.00  

 

 

Rada Pedagogiczna -Klasyfikacja klas IV 
Liceum i IV Technikum (po gimnazjum) 

 

25.04.2023 r. 
godz. 16.00 

 

Rada Pedagogiczna - Klasyfikacja roczna 20.06.2023 r. 
godz.16.00 

 

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę 

szkoły w roku szk. 2022/2023 

29.08.2023 r. 

godz. 9.00 
 

 

 

 


