
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

1 września 2022 r. (czwartek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 

Poinformowanie o przewidywanych 

niedostatecznych ocenach 

klasyfikacyjnych śródrocznych 

22 grudnia 2022r. 

Zakończenie I semestru 20 stycznia 2023r. 

Rada klasyfikacyjna - 16 stycznia 

2023r. (poniedziałek) 

Ferie zimowe 13-26  lutego 2023 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r. 

Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023r.  – termin główny 

12- 14 czerwca 2023r. – termin 

dodatkowy 

Poinformowanie o przewidywanych 

niedostatecznych ocenach 

klasyfikacyjnych rocznych 

23 maja 2023r. 

Poinformowanie o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych rocznych                    

z przedmiotów i zachowania 

 7  czerwca 2023r 

Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r. 

Rada klasyfikacyjna – 19 czerwca 

2023r. 

Wakacje 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

ósmoklasisty, w tym termin przekazania 

wyników szkołom   

 

Termin wydania zaświadczeń E8 

3 lipca 2023r. 

 

 

6  lipca 2023r. 

 

 



Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. 2 września 2022r 

(piątek) 

Dzień wolny dla uczniów Rozporządzenie  Ministra Edukacji 
Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 
109)) 

2. 31 października 2022 

(poniedziałek) 

Dzień wolny dla uczniów Rozporządzenie  Ministra Edukacji 

Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 
U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 

109)) 

3. 2 maja 2022 

(poniedziałek) 

Dzień wolny dla uczniów Rozporządzenie  Ministra Edukacji 
Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 
109)) 

4. 23 maja 2022r (wtorek) Egzamin ósmoklasisty z języka 

polskiego 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji 

Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 
U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 

109)) 

5. 24 maja 2022r (środa) Egzamin ósmoklasisty z 

matematyki 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji 
Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 
109)) 

6. 25 maja 2022r  

(czwartek) 

Egzamin ósmoklasisty z języka 

obcego 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji 

Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 

109)) 

7. 9 czerwca 2023r. (piątek) Dzień wolny dla uczniów Rozporządzenie  Ministra Edukacji 
Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 
109)) 

8. 22 czerwca 2022 

(czwartek) 

Dzień wolny dla uczniów Rozporządzenie  Ministra Edukacji 

Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 

109)) 

Ponadto  

14 października 2022r. 

Dzień Edukacji Narodowej 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych art. 74 Karta Nauczyciela   
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Terminarz spotkań z rodzicami  

Lp. Data  

1.  19 września 2022r. 

Godz. 16.30 zebranie ogólne  

godz. 17.00 zebrania z 

wychowawcami w klasach 

godz. 17.45 zebranie Rady 

Rodziców 

1. Przedstawienie planu pracy szkoły na 

rok szkolny 2021/2022 

2. Zapoznanie z dokumentacją szkoły          

i systemem oceniania. 

3. Wybory Rady Rodziców 

 

2.  14 listopada 2022 r. 

godz. 16.30 spotkania 

 z wychowawcami w klasach 

 

Spotkania  z wychowawcami i 

nauczycielami. 

Sprawy bieżące, oceny bieżące 

 

3.  23 stycznia 2023 r. 

Godz. 16.30 zebranie ogólne  

godz. 17.00 spotkania z 

wychowawcami w klasach 

 

Podsumowanie wyników klasyfikacji za 

pierwsze półrocze. 

 

4.  24 kwietnia 2023 r. 

godz. 16.30 spotkania z 

wychowawcami w klasach 

 

Spotkania  z wychowawcami i 

nauczycielami. 

Sprawy bieżące, oceny bieżące 

 

 


