
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 
Data Zdarzenie 

I semestr 

01.09.2022 r. (czwartek) • Rozpoczęcie roku szkolnego. 

 

02.09.2022 r. (piątek) • Dzień zajęć integracyjnych. 

07.09.2022 r. ( środa) • Zebrania z rodzicami uczniów edukacji  

wczesnoszkolnej. 

08.09.2022 r. (czwartek) • Zebrania z rodzicami uczniów klas 4-8  

• Zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas VIII - 

informacja o egzaminie ósmoklasisty. 

15.09. 2022 r (czwartek) • Rada Pedagogiczna (plan nadzoru, wyniki egzaminu 

ósmoklasisty). 

14.10.2022 r. (piątek) • Uroczysta Rada Pedagogiczna z udziałem 

zaproszonych gości. Spotkanie Klubu Przyjaciół 

Szkoły. 

09.11.2022 r. (środa) • Spotkanie zespołu edukacji wczesnoszkolnej.     

On line. 

10.11.2022 r. (czwartek) • Spotkanie zespołu klas 4-8 

On line   

08.12.2022 r. (czwartek) • Kiermasz Świąteczny  

• Wigilia 

23.12 - 31.12.2022 r. Zimowa przerwa świąteczna 

18.01.2023 r. (środa) • Zebrania zespołów klasyfikacyjnych – kl. 0-3   

19.01.2023 r. (czwartek) 

 
• Zebrania zespołów klasyfikacyjnych – kl. 4-8  

•  Rada zatwierdzająca klasyfikację śródroczną                                     

21.01.2023 r. (piątek) • Koniec semestru 

23.01.2023 r. (poniedziałek) • początek II semestru 

II semestr  

26.01.2023 r.( czwartek) • Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr 

On line 

08.02.2023 r. (środa) • Zebrania z rodzicami uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej 

09.02.2023 r .(czwartek) • Zebrania z rodzicami uczniów klas 4-8/dla klas VIII 

informacja o egzaminie  

13.02. - 26.02 2023 r.   • Ferie zimowe 

06.04 – 11.04. 2023 r. • Wiosenna przerwa świąteczna 

12.04.2023 r. (środa) • Spotkanie zespołu edukacji wczesnoszkolnej.    

On line  

13.04.2023 r. (czwartek) •  Spotkanie zespołu klas 4-8    

On line 

23, 24, 25 maja 2023 r. 

egzamin ósmoklasisty  

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9: 

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 

9:00 

 

03.06.2023 r. (sobota) • Święto Szkoły /Festyn 

 

 

 



12, 13, 14 czerwca 2023 r. 

egzamin ósmoklasisty termin 

dodatkowy 

język polski – 12 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 

9:00  

matematyka – 13 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00  

język obcy nowożytny – 14 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 

9:00 

14.06.2023  r. (środa) 

 
• Zebrania zespołów klasyfikacyjnych – kl. 0-3    

15.06.2023  r. (czwartek) 

 
• Zebrania zespołów klasyfikacyjnych -kl. 4-8 

• Rada zatwierdzająca klasyfikację końcoworoczną                                     

23.06.2023 r. (piątek) • Zakończenie roku szkolnego 

• Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły 

Dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktycznych z puli do 

dyspozycji dyrektora 

 

31.10. 2022 r. 

02.11.2022 r.  

28.04.2023 r. 

02.05.2023 r. 

09.06.2023 r. 

Egzamin ósmoklasisty – 3 dni 

 

 

✓ Początek rad pedagogicznych godz. 16.00 

✓ Zebrania klas godz. 17.00  - wychowawcy, II wychowawca, zastępca 

wychowawcy  

✓ Możliwe dodatkowe zebrania z rodzicami według indywidualnych potrzeb 

oddziałów 

✓ Możliwe dodatkowe rady, w tym szkoleniowe wynikające z bieżących potrzeb 

szkoły. 

 


