
 
 

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
I. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, ŚWIĘTA, DNI WOLNE 

 TERMIN 
Rozpoczęcie roku szkolnego / 83. Rocznica wybuchu II wojny 
światowej 

1 września 2022 

Szkolny kiermasz podręczników 1-2. tydzień września 2022 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego do 15 października 2022 
Rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17 września 2022  

(obchody szkolne 16 września 2022) 
Sprzątanie świata 3. tydzień września 2022 
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

14 października 2022 
(obchody szkolne 13 października 2022) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora szkoły 31 października 2022 
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 listopada 2022 
Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

11 listopada 2022 
(obchody szkolne 10 listopada) 

Andrzejki szkolne Listopad – termin do uzgodnienia z 
dyrekcją 

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 2022 
Wigilie klasowe 22 grudnia 2022 
Zimowa przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć 
dydaktycznych 

23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 6 stycznia 2023 
81.Rocznia powstania AK 14 lutego 2023 
Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 
Bal studniówkowy  
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2023 
Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet 8 marca 2023 
Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny 21 marca 2023 
Rekolekcje szkolne Termin ustalony przez Księdza Proboszcza 
Wiosenna przerwa świąteczna 6 -11 kwietnia 2023 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
w klasach maturalnych 

28 kwietnia 2023 

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 maja 2023 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora szkoły 2 maja 2023 
Święto Konstytucji 3 Maja– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 3 maja 2023 
Matury – dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora 
szkoły 

4-9 maja 2023 

Boże Ciało 8 czerwca 2023 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora szkoły 9 czerwca 2023 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 

 
  



 

II. KLASYFIKACJA 
1. Klasyfikacja śródroczna 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną – do 13 grudnia 2022 
Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych – do 2 stycznia 2023 
Ustalenie i wpisanie ocen klasyfikacyjnych – do 5 stycznia 2023 
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – 12 stycznia 2023 
 

2. Klasyfikacja  końcowa – klasy IV 
 Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną – do 24 marca 2023 

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych – do 13 kwietnia 2023 
Ustalenie i wpisanie ocen klasyfikacyjnych – do 19 kwietnia 2023 
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – 25 kwietnia 2023 
 

3. Klasyfikacja roczna – klasy I, II, III 
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną – do 19 maja 2023 
Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych – do 7 czerwca 2023 
Ustalenie i wpisanie ocen klasyfikacyjnych – do 14 czerwca 2023 
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – 20 czerwca 2023 
 

III. ZEBRANIA Z RODZICAMI 
14 września 2022 – spotkania z rodzicami uczniów klas I 
15 września 2022 – spotkania z rodzicami uczniów klas II, III i IV 
8 grudnia 2022 – spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas 
13 stycznia 2023 - spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas 
30 marca 2023 – spotkania z rodzicami uczniów klas IV 
25 maja 2023 – spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III 
 

IV. EGZAMINY MATURALNE 
 godz. 9:00 godz. 14:00 

4 maja 2023 język polski - pp   
5 maja 2023 język angielski - pp język francuski – pp  

język hiszpański – pp 
język niemiecki – pp 
język rosyjski – pp 
język włoski – pp 

8 maja 2023 matematyka – pp język hiszpański – pr 
język hiszpański – dj 

9 maja 2023  język angielski – pr  
język angielski – dj 

filozofia – pr 
 

10 maja 2023 wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr 
język niemiecki – dj 

11 maja 2023 biologia – pr język rosyjski – pr 
język rosyjski – dj 

12 maja 2023 matematyka – pr język francuski – pr 
język francuski – dj 

15 maja 2023 chemia – pr historia muzyki – pr 
16 maja 2023 geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp 
17 maja 2023 język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr 
18 maja 2023 historia – pr język włoski – pr 

język włoski – dj 
19 maja 2023 fizyka – pr historia sztuki – pr 
22 maja 2023 informatyka – pr język kaszubski / łemkowski – pr  

język łaciński i kultura antyczna – pr 
  


