
 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r. 

 

2. 
Rada Pedagogiczna – m.in. zatwierdzenie planu 
nadzoru, planu pracy szkoły, planu ewaluacji, 
programu wychowawczego-profilaktycznego 

 

13 września 2022 r. godz. 15.30 

4. Sprzątanie Świata 
16 września 2022 r. 
(3. weekend września) 

5. Spotkania zespołu w sprawie IPET-ów  do 29 września 2022 r. 

 

6. 
Dzień Edukacji Narodowej (piątek) 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych 

 
14 października 2022 r. 

 

7. 
Rada Pedagogiczna- sposoby dostosowania 
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty dla danego ucznia 

 

październik 2022 r. 

  8. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych (poniedziałek) 

  31 października 2022 r. 

8. Wszystkich Świętych (wtorek) 1 listopada 2022 r. 

9. 
Narodowe Święto Niepodległości 
(piątek) 

11 listopada 2022 r. 

 

11. 
Wystawienie informacji o przewidywanych 
ocenach niedostatecznych na I półrocze 
w dzienniku elektronicznym. 

 

9 grudnia 2022 r. 

 Festyn świąteczny   9 grudnia 2022 r. 

 

12. 
Ostateczny termin powiadomienia rodziców 
uczniów o zagrożeniach ocenami 
niedostatecznymi 

16 grudnia 2022 r. (miesiąc 
przed Radą Klasyfikacyjną) 

14. Zimowa przerwa świąteczna 
23 - 31 grudnia 2022 r. 
 

 
 
 

15. 

Ostateczny termin poinformowania uczniów 
i ich rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej śródrocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania w dzienniku 
elektronicznym. 

 
 

do 23 grudnia 2022 r.  
(na 2 tygodnie przed Radą 
Klasyfikacyjną) 

16. Trzech Króli (piątek) 6 stycznia 2023 r. 



18. 
Wystawienie ocen śródrocznych w dzienniku 
elektronicznym 

do 9 stycznia 2023 r. 

19. Śródroczna Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 17 stycznia 2023 r. 

20. Koniec I półrocza 20 stycznia 2023 r. 

 Próbny egzamin ósmoklasisty  wg komunikatu OKE (luty 2023) 

21. Ferie zimowe 13- 26 lutego 2023 r. 

22. Wiosenna przerwa świąteczna 6- 11 kwietnia 2023r. 

23. 
Rada Pedagogiczna- procedury przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasistów 

kwiecień/maj 2023 r. 

 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych (wtorek) 

2 maja 2023 r. 

 

24. 
Wystawienie informacji o przewidywanych 
ocenach niedostatecznych w dzienniku 
elektronicznym 

 

13 maja 2023 r. 

 

25. 
Ostateczny termin powiadomienia rodziców 
uczniów o zagrożeniach ocenami 
niedostatecznymi 

19 maja 2023 r. (miesiąc przed 
Radą Klasyfikacyjną) 

 
 
 
 

26. 

 
 
 
 

Egzamin ósmoklasistów 

23,24,25 maja 2023 r. 
 

23 maja 2023 r. (wtorek)- 
• język polski- godz. 9:00  

26  24 maja 2023 r. (środa)- 

• matematyka- godz. 9:00 
25 maja 2023 r. (czwartek)- 

• język obcy nowożytny- 
godz. 9:00 

 

27. 
 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 

23,24,25 maja 2023 r. 

  Zajęcia w ramach rekolekcji  29,30 maja 2023 r. 

 
 
 

29. 

Ostateczny termin poinformowania uczniów 
i ich rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego 

 
do 2 czerwca 2023 r.  
(na 2 tygodnie przed Radą 

Klasyfikacyjną) 



30. 
Wystawienie ocen rocznych w dzienniku 
elektronicznym 

do 12 czerwca 2023 r. 

31. Powiatowy konkurs ekologiczny 5 czerwca 2023 r. 

32. Boże Ciało (czwartek) 8 czerwca 2023 r. 

33. 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych (piątek) 

9 czerwca 2023 r. 

34. 
Roczna Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
(poniedziałek) 

19 czerwca 2023 r. 

35. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych klas I- III, IV-VIII 

23 czerwca 2023 r. 

 

36. 
Praca w zespołach zadaniowych, Rozliczenie się z 
dokumentacji szkolnej (m.in. dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych, dziennika elektronicznego) 

 

26 czerwca 2023 r. 

37. 
Rada Podsumowująca pracę w roku szkolnym 
2022/2023 

27 czerwca 2023 r. 

38. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 

 


