
 Kalendarium na rok szkolny 2022/2023 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 (czwartek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2022 

Ferie zimowe 30.01.-12.02.2023 

Wiosenna przerwa świąteczna 06.04-11.04.2023 

Egzaminy ósmoklasisty Maj 2023 

Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 13-14.10.2022 (czwartek, piątek) 

31.10.2022 (poniedziałek) 

02.05.2023 ( wtorek) 

09.06.2023 ( piątek) 

Egzamin ósmoklasisty- 3 dni- maj 

2023 

 

Rada pedagogiczna- podsumowująca i 

rozpoczynająca  

29.08.2022 ( poniedziałek) godz. 9:00 

 

Propozycje do programu wychowawczo-

profilaktycznego, przygotowanie planów pracy 

zespołów przedmiotowych- dostarczenie do 

pani wicedyrektor Marleny Izban 

do 09.09.2022 ( piątek)  

Zebranie zespołu dot. programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

13.09.2022 (wtorek)  godz. 14:30 

świetlica szkolna 

Podanie terminu realizacji zajęć dyrektorskich 

i zajęć zkk, zdw, logopedia, gimnastyka,… 

 

Podanie terminu -zajęcia z pomocy ppp 

realizowanych od 12.09.22 

do 13.09.2022 ( piątek) 

 

 

do 13.09.2022 

Rada Pedagogiczna  15.09.2022 ( czwartek) godz.15:15 

świetlica szkolna 

Zebrania z rodzicami- rozpoczynające rok 

szkolny 

20.09.2022- klasy I-III godz.17:00 

spotkanie z pedagogiem i 

psychologiem- godz. 16:30-świetlica 

szkolna 

 

21.09.2022- klasy IV-VIII- 

godz.17:00 

spotkanie z psychologiem i 

pedagogiem- 16:30 świetlica szkolna 

Dostarczenie do wicedyrektora- pani Marleny 

Izban 

- planu pracy samorządu uczniowskiego 

- planu pracy klasy 

- planu zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno- 

wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno- 

kompensacyjnych,  

-planu pracy gimnastyki korekcyjnej 

do 23.09.2022( piątek) 

 

 

 

 

 

 

 



-planu pracy pedagoga, psychologa 

-planu pracy biblioteki, świetlicy 

-program realizacji doradztwa zawodowego 

-godzin dyrektorskich 

 

 

 

 

 

Pasowanie na ucznia. Dzień Edukacji 

Narodowej 

12.10.2022 ( środa) 

Upamiętnienie  Narodowego Święta 

Niepodległości 

10.11.2022 (piątek) 

Zebrania z rodzicami- konsultacje 15.11.2022- klasy I- III 

16.11.2022- klasy IV-VIII 

Wystawianie zagrożeń oceną niedostateczną za               

I semestr,  

do 20.12.2022 

Ostateczne wystawianie ocen za I semestr 17.01.2023 ( wtorek) 

Koniec I semestru 22.01.2023 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr 19.01.2023 ( czwartek) 

Zebrania z rodzicami podsumowujące I 

semestr 

24.01.2023 klasy I- III ( wtorek) 

25.01.2023- klasy IV-VIII ( środa) 

 

 

Ferie zimowe 30.01.-12.02.2023 

Zebrania z rodzicami- konsultacje 28.03.2023-klasy I- III (wtorek) 

29.03.2023- klasy IV-VIII ( środa) 

Wiosenna przerwa świąteczna 06.04-11.04.2023 

Egzaminy ósmoklasisty Maj 2023 

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za 

II semestr i propozycji ocen pozostałych 

15.05.2023 

Zebrania z rodzicami podsumowujące II 

semestr 

16.05.2023- klasy I- III ( wtorek) 

17.05.2023- klasy IV- VIII ( środa) 

Ostateczny termin wystawienia ocen za II 

semestr 

13.06.2023 ( wtorek) 

Rada klasyfikacyjna za II semestr 15.06.2023 ( czwartek) 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23.06.2023 

 

 


