
 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

 

Wrzesień 

14.09.2022 r.  Rada Pedagogiczna (organizacyjna z nadzorem pedagogicznym). 

15.09.2022 r.  Zebranie z rodzicami. 

 

Październik 

05.10.2022 r.  Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem). 

13.10.2022 r.  Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

14.10.2022 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

31.10.2022 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

Listopad 

01.11.2022 r.  Wszystkich Świętych- dzień wolny. 

10.11.2022 r.  Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

11.11.2022 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

Grudzień 

12.12.2022 r.  Przedświąteczne spotkanie z Elvirą Bleher – Dietrich. 

14.12.2022 r.  Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – szkoleniowa) 

15.12.2022 r.  Zebranie z rodzicami. 

21.12.2022 r.  Koncert kolęd. 

22.12 -01.01.2023 r. Zimowa przerwa świąteczna. 

 

 



Styczeń 

06.01.2023 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

16.01.2023 r.   Wystawienie ocen śródrocznych. 

18.01.2023 r.  Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – klasyfikacyjna). 

23.01-05.02.2023 r. Ferie zimowe. 

 

Luty 

15.02.2023 r.  Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – podsumowująca I s.) 

 

Marzec 

01.03.2023 r.  Apel z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

21.03.2023 r.  Przewidywane oceny w klasach 4. 

22.03.2023 r.  Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – szkoleniowa). 

23.03.2023 r.  Zebranie z rodzicami w klasach maturalnych/konsultacje. 

25.03.2023 r.  Dzień Kandydata dla klas 8 Szkół Podstawowych. 

 

Kwiecień 

06-11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna. 

24.04.2023 r.    Wystawienie ocen w klasach IV. 

26.04.2023 r.  Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – klasyfikacyjna) 

28.04.2023 r.  Zakończenie roku w klasach IV. 

 

Maj 

01-03.05.2023 r. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

04-05.05.2023 r. Egzamin maturalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). 

08.05.2023 r.    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

17.05.2023 r.    Przewidywane oceny końcoworoczne w klasach I-III. 

24.05.2023 r.    Rada Pedagogiczna i zebranie z rodzicami.  

 



Czerwiec 

03.06.2023 r.    Dzień Kandydata. 

08.06.2023 r.    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

09.06.2023 r.   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

14.06.2023 r.    Wystawienie ocen końcoworocznych. 

19.06.2023 r.   Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – klasyfikacyjna) 

20-22.06.2023 r. Wyjścia i wyjazdy edukacyjne. 

23.06.2023 r.    Zakończenie roku szkolnego. 

29.06.2023 r.    Rada Pedagogiczna (zgodnie z harmonogramem – podsumowująca) 

 

Spotkania, warsztaty, zajęcia na UWM, wyjścia, wyjazdy edukacyjne zgodnie                                      z 

harmonogramem przedstawionym przez zespoły przedmiotowe. 

 

 


