
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

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

Dni wychowawcze w naszej szkole – „Nie taki diabeł straszny, jak go malują” – zajęcia 
integrujące i asymilujące uczniów w pierwszych dniach szkoły. 

2 września 2022 r. - piątek 

Narodowy Dzieo Sportu (dzieo odpracowany za 31.10.22 r., poniedziałek).  10 września 2022 r. - sobota 

Dzieo Edukacji Narodowej (dzieo ustawowo wolny od zajęd dydaktycznych) 14 października 2022 r. – piątek  

Wszystkich Świętych (dzieo ustawowo wolny) 1 listopada 2022 r. - wtorek 

Święto Niepodległości (dzieo ustawowo wolny) 11 listopada 2022 r. - piątek 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r. 

Święto Trzech Króli (dzieo ustawowo wolny) 6 stycznia 2023 r. – piątek  

Koniec pierwszego semestru  3 lutego 2023 r. - piątek 

Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11 kwietnia 2023 r. 

Próbny egzamin ósmoklasisty 26 - 28 kwietnia 2023 r. 

1 maja – Święto Pracy (dzieo ustawowo wolny) 1 maja 2023 r. - poniedziałek 

Święto Konstytucji (dzieo ustawowo wolny) 3 maja 2023 r. - środa 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej – częśd z języka polskiego 

23 maja 2023 r. - wtorek 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej – częśd z matematyki 

24 maja 2023 r. - środa 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej – częśd z języka obcego nowożytnego 

25 maja 2023 r. – czwartek  

Boże Ciało (dzieo ustawowo wolny) 8 czerwca 2023 r. - czwartek 

Zakooczenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023r. – piątek  

Ferie letnie  od 24 czerwca 2023 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

W okresie od 21 marca do 1 kwietnia 2023 r. jeden dzieo na Rekolekcje Wielkopostne. 

23 - 25 maja 2023 r. (3 dni) – egzamin ósmoklasisty, 

19 - 20 czerwca 2023 r. (poniedziałek, wtorek) – dzieo administracyjny dla nauczycieli.  

Dni do odpracowania: 

31 października 2022 r. (poniedziałek) – będzie odpracowany 10.09.2022 r.  

2 maja 2023 r. (wtorek) - będzie odpracowany 06.05.2023 r. (sobota). 

9 czerwca 2023 r. (piątek) - będzie odpracowany  3.06.2023 r. (sobota). 

TERMINY KLASYFIKACJI 

Konferencja klasyfikacyjna 3 lutego 2023r. – piątek  

Zakooczenie I semestru 3 lutego 2023 r. - piątek 

Rozpoczęcie II semestru 6 lutego 2023 r. - poniedziałek 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  
z poszczególnych zajęd edukacyjnych i nie klasyfikowaniu oraz o przewidywanych rocznych 
ocenach z zachowania. 

30 maja 2023 r. - wtorek 

Poinformowanie uczniów i rodziców o ustalonych ocenach rocznych 
z poszczególnych zajęd edukacyjnych i z zachowania. 

13 czerwca 2023 r. - wtorek 

Konferencja klasyfikacyjna 19 czerwca 2023 r. - poniedziałek 

Konferencja plenarna 28 sierpnia 2023 r. - poniedziałek 



 
Zebrania i konsultacje z rodzicami: 

W dniach 19 - 23 września 2022 r. oraz przynajmniej raz w II semestrze stacjonarnie w szkole.  

Kontakt z rodzicami w ciągu całego roku szkolnego 2022/2023 według zapotrzebowania rodziców lub nauczycieli 

(wszystkie spotkania i kontakty odnotowywane w dzienniku lekcyjnym).  

Wychowawca uzgadnia z rodzicem sposób kontaktu (poprzez dziennik, stacjonarnie w szkole, telefonicznie).  


