
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 
termin zadania do realizacji 

WRZESIEŃ 

01.09.2022 

(czwartek) 

Rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu. 

08.09.2022 

(czwartek) 

 

17:00 – 18:00 

(klasy 1-3) 

 

17:30 – 18:30 

(klasy 4-8) 

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

klas 1-8 (odp. wychowawcy klas). 

 

Omówienie spraw organizacyjnych, wybór Rad Klasowych Rodziców. 

15.09.2022 

(czwartek) 

18:00 

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły – 

wybory do rady rodziców, projekt planu finansowego na rok 2023  

(odp. dyrektor szkoły). 

29.09.2022 

(czwartek) 

Pasowanie na uczniów klas pierwszych. 

29.09.2022 

(czwartek) 

19:00 

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły – 

Program wychowawczo-profilaktyczny (odp. dyrektor szkoły). 

 

PAŹDZIERNIK 

13.10.2022 

(czwartek) 

Dzień Edukacji Narodowej. (akademia) 

 

14.10.2022 

(piątek) 

Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

27.10.2022 

(czwartek) 

 

17:00 – 18:00 

(klasy 1-3) 

 

17:30 – 18:30 

(klasy 4-8) 

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

klas 1-8 (odp. wychowawcy klas). 

31 października 

2022 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

LISTOPAD 

01.11.2022 

(poniedziałek) 

Wszystkich Świętych – dzień wolny. 

 



10.11.2022 Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

11.11.2022 

(piątek) 

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny. 

30.11.2022 Andrzejki szkolne 

30.11.2022 

 

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych z przedmiotów 

 i przewidywanych ocen nagannych zachowania. 

GRUDZIEŃ 

do 2.12.2022 Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych  

z przedmiotów lub/i przewidywanych ocenach nagannych zachowania. 

6.12.2022 

(wtorek) 

Mikołajki 

12.12.2022 Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania. 

15.12.2022 

Godz. 17:30-

18:30 

Konsultacje z rodzicami na temat wystawionych przewidywanych 

ocen. 

od 19.12.2022 

(poniedziałek) 

do 22.12.2022 

(czwartek) 

Klasowe spotkania wigilijne organizowane na godzinach 

wychowawczych (odp. wychowawcy klas). 

 

 

22.12.2022 

(czwartek) 

 

Wigilia szkolna (akademia). 

 

23.12.2022 

(piątek) – 

31.12.2022 

(sobota) 

Zimowa przerwa świąteczna. 

STYCZEŃ 

5.01.2023 

(czwartek) 

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (odp. 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas). 

06.01.2023 

(piątek) 

Trzech Króli – dzień wolny. 

12.01.2023 

(czwartek) 

 

17:00 – 18:00 

(klasy 1-3) 

Zebrania  wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

klas 1-8 (odp. wychowawcy klas). 

 

Podsumowanie za I półrocze roku szkolnego 2022/2023. 



17:30 – 18:30 

(klasy 4-8) 

16.01.2023 – 

29.01.2023 

Ferie zimowe 

30.01.2023 

(poniedziałek) 

Rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2022/2023. 

 

LUTY 

Termin do 

uzgodnienia 

Próbne egzaminy ósmoklasisty. 

9 lutego lub 16 

lutego 

(czwartek) 

Zabawa karnawałowa. 

 

MARZEC 

KWIECIEŃ 

6 kwietnia – 11 

kwietnia 2023 

Wiosenna przerwa świąteczna. 

termin do 

ustalenia 

Rekolekcje Wielkopostne. 

termin do 

ustalenia 

Rekolekcje Wielkopostne. 

termin do 

ustalenia 

Rekolekcje Wielkopostne. 

MAJ 

02.05.2022 

(wtorek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

03.05.2023 

(środa) 

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny. 

10.05.2023 

(środa) 

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych z przedmiotów i 

przewidywanych ocen nagannych zachowania. 

11.05.2022 

(czwartek) 

 

17:00 – 18:00 

(klasy 1-3) 

 

17:30 – 18:30 

(klasy 4-8) 

Zebrania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

klas  

1-8 (odp. wychowawcy klas). 



do 12 maja 2023 

(piątek) 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych  

z przedmiotów lub/i przewidywanych ocenach nagannych zachowania. 

23.05.2023 

(wtorek) 

9.00 

Egzamin ósmoklasisty. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 

1-7. 

24.05.2023 

(środa) 

9.00 

Egzamin ósmoklasisty. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 

1-7. 

25.05.2023 

(czwartek) 

9.00 

Egzamin ósmoklasisty. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 

1-7. 

24.05.2023 Termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

przewidywanej  rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania (odp. 

wychowawcy klas). 

31.05.2023 

Godz.17:30 – 

18:30 

Konsultacje dla rodziców 

CZERWIEC 

3.06.2023 

(sobota) 

Odpracowujemy 9 czerwca (piątek po Bożym Ciele) 

 

6.06.2023 

(wtorek) 

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły (odp. 

dyrektor szkoły). 

Zaopiniowanie szkolnego zestawu podręczników, zeszytów ćwiczeń, 

przerw międzylekcyjnych, mundurków na rok szkolny 2023/2024. 

7.06.2023 

(środa) 

Termin wystawiania końcoworocznych ocen z przedmiotów  

i zachowania 

8.06.2023 

(czwartek) 

Boże Ciało – dzień wolny. 

9.06.2023 

(piątek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

(odpracowany 3 czerwca w sobotę) 

do ok. 15.06.2023 Podanie do publicznej wiadomości wykazu podręczników na rok 

szkolny 2023/2024. 

23.06.2023 

(piątek) 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 (akademia). 

 

 

Ewentualne zmiany w kalendarzu będą wprowadzane na bieżąco. 

Nauczyciele będą o zmianach informowani np. drogą e-mail i zobowiązani są do przekazania 

zmian uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom. 


