
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023  

01.09.2022 czw Rozpoczęcie roku szkolnego 8:00 kl. I 9:00 kl. III i IV 10:00 kl. II 

07.09.2022 śr 

Spotkania z rodzicami:  
kl. I godz. 17:00 spotkanie z dyrektorem w auli, a następnie z wychowawcami w 
salach 
kl. II i III godz. 18:00 spotkanie z wychowawcami w salach  
kl. IV godz. 18:00 spotkanie z dyrektorem w auli, a następnie z wychowawcami w 
salach  

Wrzesień  Wycieczka integracyjna klas I (wychowawcy klas I, koordynator C. Filipiuk) 

 26.09-30.09 Wycieczki klas 4 (wychowawcy klas IV) 

23.09.2022 pt? Ślubowanie klas I (wychowawcy klas I, M. Baluch-Walecka) 

14.10.2022 pt Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

31.10.2022 pn 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie 
Rozporządzenia MEN z 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego §5 1-
3 ust. – odpracowany 26.11.2022 

01.11.2022 wt Wszystkich Świętych 

11.11.2022 pt Święto Niepodległości – obchody (koordynator A. Chlebek-Rolska) 

16.11.2022  śr 
Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami klas I-IV od 16:00/17:00 do 19:00 
(obecni wszyscy nauczyciele) 

25,26,27.11.2022 Święto Szkoły (koordynator I. Gumola) 

21.12.2022 
Dzień drugiego języka obcego (nauczyciele II języka, koordynator A.Michalska-
Broda)) 

22.12.2022 czw Kolędowanie i spotkania świąteczne w klasach (SU, POPP) 

23.12 - 31.12.22 Zimowa przerwa świąteczna 

2 - 5.01.2023 Matury próbne – klasy IV (j. polski, matematyka, j. angielski) 

06.01.2023 pt Święto Trzech Króli 

4.01.2023 śr Informacja o przewidywanych ocenach za pierwsze półrocze 

11.01.2023 śr 

Semestralna konferencja klasyfikacyjna RP  
Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami od 17:00 do 19:00 
(obecni wszyscy nauczyciele) 

12.01.2023 cz Rozpoczęcie drugiego semestru 

Styczeń Studniówka – klasy IV (S. Lesińska-Noga) 

Termin do ustalenia Półmetek – klasy III (J. Szczurek) 

16-29.01.2023 Ferie zimowe 

 27.02-01.03.2023 Rekolekcje wielkopostne  

21.02.2023  Dzień Nauk Humanistycznych  



20-24.02.2023 Dzień Nauk Ścisłych 

6-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna 

15.04.2023 sb Dzień otwarty (sobota - dzień pracujący za 2.05 – kl. I i II) (M. Rudnicka)  

17.04.2023 śr Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych klas IV 

22.04.2022 sb Dzień pracujący za 9.06 – kl. I, II, III 

24.04.2023 pn 

Konferencja klasyfikacyjna RP uczniów klas IV 
Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami I-III od 17:00 do 19:00 
(obecni wszyscy nauczyciele) 

28.04.2023 pt 
Zakończenie zajęć w klasach IV–17:00 (wychowawcy kl. IV, koordynator M. 
Lubecka) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podst. rozporządzenia 

02.05.2023 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie 
Rozporządzenia MEN z 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego §5 1-
3 ust. – odpracowany 15.04.2023 

04-21.05.2023 Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego  

Maj  Dzień Języka Angielskiego 

4,5,8.05.2023 

Test diagnostyczny klas III (j. polski, matematyka, j. angielski) 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I i II na podstawie 
Rozporządzenia MEN z 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego §5 1-3 
ust.  

8.06.2023 cz Boże Ciało 

9.06.2023 pt 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie 
Rozporządzenia MEN z 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego §5 1-
3 ust. - odpracowany 22.04.2023 

12.06.2023 pn Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych kl. I-III 

19.06.2023 pn Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I-III 

20.06.2023 wt Dzień Sportu (8:30 - 13:00) (nauczyciele wychowania fizycznego) 

21.06.2023 śr 
Poznajemy swój region – 2023 (wycieczki - 8 propozycji wycieczek) 
(przewodniczący zespołów przedmiotowych) 

22.06.2023 cz 

Dzień z wychowawcą (8:00 - 12:00) – podsumowanie pracy, wnioski na nowy rok 
szkolny 
Akademia Superchrobrków (B. Orlik-Mszyca) 

23.06.2023 pt 
Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II ab - 8:00 oraz dla klas II cde i III - 
9:00 (I. Filipiuk) 

25.06 – 31.08.23 Ferie letnie 

28.08.23 pn 

Gotowość nauczycieli do pracy; konferencja podsumowująca stary rok, 
przygotowanie do nowego roku szkolnego (podstawa prawna: dyrektor może 
zobowiązać n-li do pracy w trakcie ferii letnich m. in. z powodu działań związanych z 
zakończeniem r. szkolnego i przygotowaniem kolejnego). 

01.09.2023 pt 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 (wychowawcy klas drugich, U. Brachaczek-
Stekla i A. Uchyła) 

ŚRODY – dzień konferencyjny i dzień konsultacji z rodzicami 17:00 
(za wyjątkiem 24.04 oraz 19.06) 

 

 


