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Kalendarz roku szkolnego 

 

 

 

Termin 

 

 

Wydarzenie szkolne 

1 września 2022r rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

28 kwietnia 2022r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. 4 LO 

23  czerwca 2022r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla szkoły 

podstawowej oraz kl. 1, 2, 3 LO 

od 23 grudnia do 31 

grudnia 2022r 

zimowa przerwa świąteczna 

od  13 do 26 lutego            

2023r. 

ferie zimowe 

Od  6 do 11 kwietnia 

2023r. 

wiosenna przerwa świąteczna 

od  24 czerwca do 31 

sierpnia 2023r 

ferie letnie 

31 października 2022r. 

2 maja 2023r. 

9 czerwca 2023r.  

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 4, 5, 8 maja 2023r.  Dzień wolny dla kl. 1, 2, 3 LO oraz kl. 4, 5 i 7 SP z tytułu matur 

 

23, 24, 25 maja 2023 Dzień wolny dla kl. 1, 2, 3 LO oraz kl. 4, 5 i 7 SP z tytułu 

egzaminów ósmoklasisty 

 

   maj 2023r. 

 

 czerwiec 2023r. 

 

 sierpień 2023r. 

 

Egzaminy maturalne (pierwszy termin) 

 

Egzamin maturalny (drugi termin) 

 

Egzamin maturalny (termin poprawkowy) 

 

 

 

 

Terminy Rad Pedagogicznych 

 

 

8 grudnia 2022r. Wstępna rada klasyfikacyjna semestralna dla uczniów SP i kl. LO 

(oceny wstępne do 7 grudnia; wystawiamy oceny niedostateczne 

i oceny zachowania) 

5 stycznia 2023r. Rada klasyfikacyjna semestralna dla uczniów SP i kl. LO (oceny 

wystawiamy do 4 stycznia) 

 5 stycznia 2023r. Rada klasyfikacyjna zatwierdzająca (na przerwie) dla uczniów SP 

i kl. LO 

 23 marca 2023r. Wstępna rada klasyfikacyjna dla uczniów kl. 4 LO (oceny 

wystawiamy do 20 marca; wystawiamy wszystkie oceny 

z przedmiotu i oceny zachowania) 

 20 kwietnia 2023r. Rada klasyfikacyjna dla kl. 4 LO (oceny wystawiamy do 

20 kwietnia) 
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21 kwietnia 2023r. Rada klasyfikacyjna zatwierdzająca (na przerwie) dla kl. 3 LO 

18 maja 2023r. Wstępna rada klasyfikacyjna dla uczniów SP i kl. 1, 2, 3 LO 

(oceny wystawiamy do 16 maja; wystawiamy wszystkie oceny 

z przedmiotu i oceny zachowania) 

 15 czerwca 2023r. Rada klasyfikacyjna dla uczniów SP i kl. 1, 2, 3 LO 

16 czerwca 2023r. Rada klasyfikacyjna zatwierdzająca (na przerwie) dla uczniów SP 

i kl. 1, 2, 3 LO 

23 czerwca 2023r. Rada podsumowująca rok szkolny 2022/23 

 

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 

 

16-20 czerwca 2023r Egzaminy klasyfikacyjne 

 21 – 25 sierpnia 2023r.  

 

Egzaminy poprawkowe 

 sierpień 2023r. Egzamin maturalny - poprawkowy 

 

Zebrania z rodzicami i dni otwarte 

 

 15 września 2022r. Zebranie z rodzicami 

 8 grudnia 2022r.  Dzień otwarty (poinformowanie rodziców o zagrożeniach 

ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami zachowania dla 

uczniów szkoły podstawowej i liceum) 

23  marca 2023r. Dzień otwarty dla kl.4 LO (poinformowanie rodziców 

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami 

zachowania w kl.4 LO) 

18 maja 2023r. Dzień otwarty (poinformowanie rodziców o zagrożeniach 

ocenami niedostatecznymi i obniżonymi ocenami zachowania dla 

uczniów szkoły podstawowej i kl. 1, 2, 3 LO) 

 


