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KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023      
                                              

Data Wydarzenie 
23.08.2022   godz. 11:00 
                       godz. 12:30 

kierownictwo szkoły 
zespoły przedmiotowe 

23.08.2022 egzamin maturalny poprawkowy 
24-25.08.2022 egzaminy poprawkowe 
25.08.2022   godz. 11:00 Analityczna Rada Pedagogiczna 
29.08.2021      godz. 9:00 Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2022/2023 

Komisja Wychowawców 
29.08.2022 Rada Szkoły 
01.09.2022   godz. 8:00 
                       godz. 10:00  

rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 2, 3 i 4  
rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 1  

01.09.2022-13.01.2023 I okres nauki 
02.09.2022 
 
                        

zajęcia integracyjne dla uczniów klas 1 według odrębnego 
harmonogramu 
klasy 2, 3, 4 zajęcia dydaktyczne 

08.09.2022   godz. 17:00 
                       godz. 19:00 

zebrania z rodzicami dla klas 1 i 2 
zebrania z rodzicami dla klas 3 i 4 

15.09.2022   godz. 17:30 
                        godz. 18:30       

Rada Pedagogiczna 
Rada Rodziców 

14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
20.10.2022   godz. 17:00 Komisja Wychowawców klas pierwszych 
27.10.2022   godz. 17:00 
                       godz. 18:00 

Komisja Wychowawców klas drugich 
Komisja Wychowawców klas trzecich 

31.10.2022 dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
17.11.2022   zebrania z rodzicami 
24.11.2022   godz. 17:00 
                       godz. 18:00 

Komisja Wychowawców klas czwartych po szkole podstawowej 
Komisja Wychowawców klas po gimnazjum 

13.12.2022 wystawienie ocen przewidywanych śródrocznych 
23.12-31.12.2022 zimowa przerwa świąteczna 
03.01.2023 wystawienie ocen śródrocznych 
12.01.2023 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
13.01.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
19.01.2023 zebrania z rodzicami 
16.02.2023 Analityczna Rada Pedagogiczna 
14.01-23.06.2023 II okres nauki 
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14.01-28.04.2023 II okres nauki dla klas maturalnych 
30.01-12.02.2023 ferie zimowe 
28.03.2023 wystawienie ocen przewidywanych rocznych dla klas 

maturalnych 
03-05.04.2023 Rekolekcje Wielkopostne 
17.04.2023 wystawienie ocen końcowych dla klas maturalnych 
06-11.04.2023 wiosenna przerwa świąteczna 
20.04.2023 zebrania z rodzicami 
24.04.2023 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych 
28.04.2023 zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 
02.05.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
4-5-8-9.05.2023 egzaminy maturalne,  

dni wolne od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
22.05.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
23.05.2023 wystawienie ocen przewidywanych rocznych 
02.06.2023 Szkolny Rajd 
06.06.2023 wystawienie ocen rocznych 
07.06.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
09.06.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora 
15.06.2023 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
23.06.2023 zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 

 


