
KALENDARZ 

na rok szkolny 2022/2023 
 

MIESIĄC DZIEŃ WYDARZENIA UWAGI 

wrzesień 

1. cz Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 godz. ………. 

6. wt Spotkanie z rodzicami kl. I - IV godz. ustala wych. 

14. śr Konferencja plenarna – posiedzenie Rady Pedagogicznej  

9. pt Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego termin poprawkowy 

do 15. cz Składanie deklaracji na sesję 1. egzaminu potw. kw. w zawodzie kl. IV c 

19.09. – 14.10. Praktyka zawodowa (4 tygodnie) kl. IV i III a 

28. śr Spotkanie z rodzicami kl. IV c godz. ustala wych. 

do 30. pt Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej kl. maturalna 

październik 
14. pt  Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

31. pn dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1)  

listopad 

1. wt WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

7. pn 
Konsultacje dla rodziców – dotyczy wszystkich nauczycieli 
Zebrania z rodzicami – analiza wyników nauczania i zachowania 

godz. 

15.40-17.00 

9. śr 55 – lecie szkoły dzień wolny od zajęć dydaktycznych (2)  

10. cz Ślubowanie uczniów klas pierwszych  

11. pt ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

22. wt – 25. pt Próbna matura z OPERONEM kl. maturalna 

grudzień 

2. pt Ogłoszenie przewidywanych niedostatecznych ocen śródrocznych 
4.01.2023 r. 

klasyfikacja 

22. cz 
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych   

Jasełka szkolne/wigilie klasowe  

23. pt – 31. so ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  

styczeń 

2. pn – 3. wt Egzaminy sprawdzające  

4. śr 
Klasyfikacja śródroczna – posiedzenie Rady Pedagogicznej  

Zebrania z rodzicami – wyników nauczania i zachowania I półrocze  

6. pt ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  

9. pn 

Początek II półrocza  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  

część praktyczna (OGR.04) 
kl. IV c gr. 1 

10. wt – 14. so 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

pisemna (BUD.14, OGR.04) 
kl. IV c 

13. pt – 16. pn 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  

część praktyczna (BUD.14) 
kl. IV c gr. 2 

16. pn – 29. nd FERIE ZIMOWE  

luty 

1. śr Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 15.00 

do 7.  wt 
Termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej  

Składanie deklaracji na sesję 2. egzaminu potw. kw. w zawodzie  

marzec 

 

 Rekolekcje Wielkopostne  

24. pt 
Ogłoszenie przewidywanych niedostatecznych ocen rocznych  

w klasie IV c 

26.04.2023 r. 

klasyfikacja 

27. pn 
Konsultacje dla rodziców – dotyczy wszystkich nauczycieli 
Zebrania z rodzicami – analiza wyników nauczania i zachowania 

godz. 

15.30-17.00 

31. pt Ogłoszenie wyników egzaminu potw. kw. w zawodzie  Sesja 1. 

kwiecień 

6. cz – 11. wt 
 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  

12. śr Ogłoszenie proponowanych ocen rocznych w klasie IV c  

26.04.2023 r. 

klasyfikacja 

21. pt 
 

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasie IV c 
 

 

24. pn – 25. wt Egzaminy sprawdzające w klasie IV c  

26. śr Klasyfikacja roczna klasy IV c – posiedzenie Rady Pedagogicznej  

28. pt Ogłoszenie listy abiturientów i uroczyste pożegnanie klasy IV c godz. 9.00 

maj 

1. pn ŚWIĘTO PRACY  

2. wt dzień wolny od zajęć dydaktycznych (3)  

3. śr ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA  

4. cz 
Egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy 

                                       dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4) 
godz. 8.30 

5. pt 

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy godz. 8.30 

Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy 

                                       dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5) 
godz. 13.30 



MIESIĄC DZIEŃ WYDARZENIA UWAGI 

maj 

8. pn 
Egzamin maturalny z matematyki  poziom podstawowy 

                                       dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6) 
godz. 8.30 

do 12. pt Ogłoszenie przewidywanych niedostatecznych ocen rocznych. 
14.06.2023 r. 

klasyfikacja 

15. pn 
Konsultacje dla rodziców – dotyczy wszystkich nauczycieli 
Zebrania z rodzicami – analiza wyników nauczania i zachowania 

godz. 

15.30-17.00 

23. wt – 25. cz Egzaminy ósmoklasisty promocja szkoły 

do 31. śr Ogłoszenie proponowanych ocen rocznych  

czerwiec 

1. cz 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (OGR.03) 
kl. III a gr. 1 

2. pt - 7. śr 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

pisemna (BUD.18, OGR.03) 
kl. III a 

5. pn – 10 so 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część 

praktyczna (BUD.18) 
kl. III a gr. 2 

7.śr. Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych 
14.06.2023 r. 

klasyfikacja 

8. cz BOŻE CIAŁO  

9. pt dzień wolny od zajęć dydaktycznych (7)  

12. pn – 13. wt Egzaminy sprawdzające  

14. śr Klasyfikacja roczna – posiedzenie Rady Pedagogicznej  

22. cz Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej  

23. pt Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 godz. 9.00 

 Rekrutacja do szkoły  

lipiec 
 Rekrutacja do szkoły  

7. pt Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – wydanie świadectw  

sierpień 

21. pn Egzamin maturalny poprawkowy – część ustna godz. 8.30 

22. wt Egzamin maturalny poprawkowy – część pisemna  

29. wt Egzaminy poprawkowe cz. 1 (promocyjne)  

30. śr Egzaminy poprawkowe cz. 2 (promocyjne)  

31. cz 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej  

Ogłoszenie wyników egzaminów zawodowych – wydanie 

świadectw 
Sesja 2. 

 

wrzesień 
 

8. pt Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – wydanie świadectw termin poprawkowy 

 

  


