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Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

Wydarzenie Termin  

Rozpoczęcie  roku szkolnego 1 września 2022r. czw 

Apel organizacyjny dla klas IV-VIII 5-9 września 2022r.  

Rada Pedagogiczna 5 września 2022r. wt 

Zebrania z rodzicami 21 września 2022r. śr 

Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze 

14 października 2022r. pt 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - propozycja 31 października 2022r. pon 

Święto Zmarłych 1 listopada 2022r. wt 

Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny od 

zajęć dydaktycznych 
11 listopada 2022r. pt 

Dzień otwarty  22 listopada 2022r. wt 

Próbny egzamin z OPERONEM grudzień 2022r.  

Informacja dla uczniów o przewidywanych 

niedostatecznych ocenach śródrocznych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanych nagannych 

ocenach z zachowania 

do 22 grudnia 2022r. śr 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022r.  

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od 

zajęć dydaktycznych 
6 stycznia 2023r. pt 

Informacja dla uczniów o przewidywanych 

ocenach śródrocznych 
do 10 stycznia 2023r. wt 

Wystawienie ocen na I półrocze do 20 stycznia 2023r. pt 

Karty informacyjne za I półrocze do 23 stycznia 2023r. pon 

Rada klasyfikacyjna za I półrocze 24 stycznia 2023r. wt 

Zebrania z rodzicami 26 stycznia 2023r. czw 

Rada podsumowująca I półrocze 7 lutego 2023r. wt 

Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023r.  

Próbny egzamin z CKE marzec 2023r.  
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Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023r.  

Święto Pracy - - dzień ustawowo wolny od zajęć 

dydaktycznych 
1 maja 2023r. pon 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej - zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze 
2 maja 2023r. wt 

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo 

wolny od zajęć dydaktycznych 
3 maja 2023r. śr 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - propozycja 4 – 5 maja 2023r. czw, pt 

Egzamin ósmoklasisty - zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze 
23 – 25 maja 2023r.  

Informacja dla uczniów o przewidywanych 

niedostatecznych ocenach rocznych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanych nagannych 

ocenach z zachowania 

do 19 maja 2023r. pt 

Informacja dla uczniów o przewidywanych 

ocenach rocznych 
do 7 czerwca 2023r. wt 

Święto Bożego Ciała - dzień ustawowo wolny od 

zajęć dydaktycznych 
8 czerwca 2023r. czw 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 9 czerwca 2023r. pt 

Ostateczne wystawienie ocen za rok szkolny 14 czerwca 2023r. wt 

Karty informacyjne za rok szkolny 16 czerwca 2023r. pt 

Klasyfikacyjne posiedzenie  Rady Pedagogicznej 19 czerwca 2023r. pon 

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 20-21 czerwca 2023r. wt/śr 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023r. pt 

Rada Pedagogiczna podsumowująca                          

rok szkolny 2020/2021 
28 czerwca 2023r. śr 

Praca Rady Pedagogicznej – przygotowanie roku 

szkolnego 2020/21 
od 22 sierpnia 2023r.  

I półrocze – 89 dni nauki – 17,8 tygodni nauki (01.09.2022r. – 22.01.2023r.) 

II półrocze – 85 dni nauki – 17 tygodni nauki (23.01.2023r. – 23.06.2023r.) 

Razem: 174 dni nauki – 34,8 tygodni nauki 


