Kalendarz roku szkolnego 2022-2023
WYDARZENIE

DATA

UWAGI

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września, czwartek

Dzień wolny od zajęć

Wywiadówka dla klas 1.

1 września, czwartek

Wywiadówka dla klas 2-4.

13 września, wtorek

Konferencja RP

26 września, poniedziałek

szkolenie bhp

Dzień KEN

14 października, piątek

Dzień wolny od zajęć,
szkolenia RP

Przerwa świąteczna - Dzień Wszystkich
Świętych

31 października - 1 listopada,
(poniedziałek - wtorek)

Dni wolne od zajęć

Święto Niepodległości

11 listopada, piątek

Dzień wolny od zajęć

Konferencja śródroczna

14 listopada, poniedziałek

Wywiadówka śródroczna

15 listopada, wtorek

Wigilia szkolna

22 grudnia, czwartek

Boże Narodzenie – Nowy Rok

23 grudnia – 1 stycznia
(piątek – piątek)

Dni wolne od zajęć

Święto Trzech Króli

6 stycznia, piątek

Dzień wolny od zajęć

Wystawienie ocen po pierwszym półroczu

13 stycznia, piątek

informacja o
niedostatecznych do 13
grudnia, a proponowane –
do 6 stycznia

Ferie zimowe

16-29 stycznia

Dni wolne od zajęć

Konferencja klasyfikacyjna

30 stycznia, poniedziałek

Wywiadówka

31 stycznia, wtorek

Konferencja śródroczna

20 marca, poniedziałek

Wywiadówka klas maturalnych

21 marca, wtorek

Święta Wielkanocne

6-11 kwietnia
(czwartek-wtorek)

Wystawienie ocen końcoworocznych
klas maturalnych

25 kwietnia, wtorek

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

26 kwietnia, środa

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

28 kwietnia, piątek

Przerwa świąteczna

1-3 maja,
(poniedziałek-środa)

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć

Matury

4-5 maja
(czwartek-piątek)

Dni wolne od zajęć
(dyrektorskie)

Matury

8-22 maja
(poniedziałek-poniedziałek)

Lekcje odbywają się
niezależnie od matur

Konferencja RP

22 maja, poniedziałek

Wywiadówka

23 maja, wtorek

Przerwa świąteczna - Boże Ciało

8-9 czerwca,
czwartek - piątek

Dni wolne od zajęć

Wystawienie ocen końcoworocznych

20 czerwca, wtorek

informacja o
niedostatecznych do 20
maja, a proponowane – do
13 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna

21 czerwca, środa

Dzień administracyjny

22 czerwca, czwartek

Dzień wolny od zajęć

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca, piątek

Dzień wolny od zajęć

Wakacje

26 czerwca – 31 sierpnia

Konferencja plenarna

26 czerwca, poniedziałek

Urlopy pracowników

3 lipca – 18 sierpnia

Wyniki matur

7 lipca, piątek

Poprawy matur

22 sierpnia, wtorek

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

23-25 sierpnia, środa-piątek

Konferencja

28-29 sierpnia

