
TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

I okres nauki Od 1.09.2022 do 20 stycznia 2023 dla wszystkich klasa (19 tyg.) 

II okres nauki 

Od 23.01.2023 do 23.06.2023 klasy I, II i III ( 19 tyg.) 

od 23.01.2023 do 28.04.2023 r. klasy IV ( 11 tyg.) 

Dni wolne od zajęć 
dydaktycznych 

Święta 

1.11. 2022 ( wt.)  Wszystkich Świętych  

11.11. 2022 (pt.) Święto Odzyskania Niepodległości 

23.12 - 31.12. 2023 Zimowa przerwa Świąteczna 

1.01.2023 ( (nd.) Nowy Rok  

6.01.2023( pt.) Trzech Króli 

6.04. -11.04.2023 iosenna przerwa świąteczna 

8.06.2023 (czw.) Boże Ciało 

Dni dyrektorskie 

31.10.2022 (pon.)  przed Wszystkimi Świętymi 

2.05.2023 (wt.) między świętami majowymi 

4.05: 5.05; 08.05;09.05 pisemne egzaminy 
maturalne 

9.06. 2023 (pt.) po Bożym Ciele 

Data Godzina Nazwa wydarzenia 

31 sierpnia 2022 (śr.) 
  Uzupełnienie arkuszy i dokumentacji po egzaminach poprawkowych. 

17.30 Zebranie Rodziców uczniów klas pierwszych z p. Dyrektor i wychowawcami - sala gimnastyczna  

1 września 2022 (czw.) 

10.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 klas czwartych 

11.00 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 klas drugich  i trzecich 

12.00 
Uroczyste rozpoczęcie klas pierwszych 

  
Uzupełnienie LIBRUSA (klasy drugie, trzecie, czwarte - nowi uczniowie, korekty danych osobowych) 

  

Założenie dzienników zajęć indywidualnych, rewalidacji 
  

do 2 września 2022 (pt.) 
  

Złożenie rozkładów nauczania w wersji elektronicznej i PZO w formie papierowej ( odpowiedzialni Liderzy 
Zespołów Przedmiotowych) 

2 września 2022 (pt.)    Dzień integracji klas pierwszych 



do 5 września 2022 
(pon.)   

Złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych 

wrzesień  
  

Giełda podręczników organizowana przez Samorząd Uczniowski 

9 września2022 (pt.) 

  

Wybór samorządów klasowych 

Założenie arkuszy ocen dla klas pierwszych 

Uzupełnienie LIBRUSA - wprowadzenie danych osobowych uczniów klas pierwszych 

13 września 2022 (wt.) 

16.30 Rada Pedagogiczna - przedstawienie planu nadzoru  pedagogicznego 

18.00 
Zebranie Rodziców uczniów klas IV  

19.30 
Spotkanie studniówkowe 

do 19 września (pon.) 
  

Diagnoza uczniów klas maturalnych pod względem wyboru zawodu  
( wychowawcy i pedagodzy oraz doradca zawodowy) 

20 września 2022 (wt.) 

16.30 
Rada Pedagogiczna –zatwierdzenie Statutu, programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 

18.00 
Zebrania Rodziców uczniów klas drugich i trzecich. 
 Wybór trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców 

19.30 Rada Rodziców 

28-30 września 2022   Testy diagnozujące OKE - matura próbna 

do 30 września 2022 (pt.) 

  

Wycieczki integracyjne wrzesień/październik 

Zebrania w zespołach klasowych (IPET-y) oraz przekazanie do dyrektora informacji o proponowanych  
zajęciach rewalidacyjnych i wyrównawczych. 

Diagnoza klas pierwszych  pod kątem dydaktycznym i wychowawczym 

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych ( uczniowie klas czwartych) 

13 października 2022 
 ( czw.) 

    12.30 Ślubowanie klas pierwszych - przygotowują wychowawcy klas pierwszych  



do 14 października 2022 
(pt.) 

  

Wybór Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

Propozycje zajęć wyrównawczych i zajęć dla uczniów zdolnych ( po diagnozie) 

Analiza matur przygotowana przez zespoły 

14 październik 2022 (pt.) 
10.00 Rada szkoleniowa (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

18 października 2022 
(wt.) 

17.30-
19.30 

Dzień otwarty ( klasy I, II, III,IV) 

do 20 października (pt.)  Wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

10 listopada 2022 (czw.) 12.30 

Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości ( przygotowują nauczyciele historii i wos-u) 
Odpowiedzialni: G. Chojnacki, L. Kasperowicz, A. Kuć-Bryk 

Wybór Rzecznika Praw Ucznia 

15 listopada2022 (wt.)  

16.30 Rada Pedagogiczna dotycząca spraw bieżących 

18.00 
Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich 

22 listopada 2022 ( wt.) 18.00 
Zebranie z Rodzicami uczniów klas trzecich i czwartych 

Listopad   Próbna matura 

12-22 grudnia 2022   Próbna matura z CKE z wszystkich przedmiotów 

13 grudnia 2022 (wt.)                                                                       
ok.16.00 Wigilia pracowników szkoły 

20 grudnia 2022 (wt.)   
Wigilie klasowe 

23.12 do 1.01.2023 
  

Zimowa przerwa świąteczna 

12 stycznia 2023 (czw.)   

 
Wystawienie ocen śródrocznych ( klasy I, II, III, IV) 

17 stycznia 2023 (wt.) 16.30 Rada klasyfikacyjna klas I,  II i III, IV 



24 stycznia 2023 (wt.) 
18.00-
19.30 

Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich. Podsumowanie  wyników klasyfikacji po I półroczu  

27 stycznia 2023(pt.) do 12.00 Złożenie wniosków z  pracy zespołów przedmiotowych i innych zespołów działających w szkole. 

  Wyzerowanie LIBRUS-a ( I semestr) 

31 stycznia 2023 ( wt.) 
18.00 – 
19.30 

Zebrania z Rodzicami uczniów klas trzecich i czwartych. Podsumowanie  wyników klasyfikacji po I półroczu 

 7 lutego 2023 (wt.) 
  

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych ( uczniowie klas maturalnych i absolwenci) 

16.00 Rada podsumowująca I okres nauki 2022/2023 

13-26 lutego 2023   
FERIE ZIMOWE 

do końca lutego    Ewaluacja IPET-ów 

Luty/marzec   Próbna matura 

16 marca 2023 (czw.)     Wystawienie rocznych ocen proponowanych w kl. IV 

17 marca 2023 (pt.)   Święto Szkoły 

18 marca 2023 (sob.)  
  

Dzień Otwarty  dla ósmoklasistów  

21 marca 2022 (wt.) 

16.30 Rada Pedagogiczna dotycząca ogólnych spraw bieżących 

18.00 Zebranie dla rodziców klas IV ( informacje o propozycjach ocen  rocznych i ocen zachowania) 

18.00-
19.30 

Dzień Otwarty klasy I,  II , III 

3 kwietnia 2023 (pn.) 
  

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu ( przygotowuje zespół psych.-ped.) 

3-5 kwietnia 2023    Rekolekcje wielkopostne 

6-11 kwietnia 2023    Wiosenna Przerwa świąteczna 

do 19 kwietnia 2023 (śr.)   

Wystawienie ocen rocznych w klasach IV .  
Przyjęcie wniosków dotyczących odwołania od procedur wystawienia oceny 
I egzaminów klasyfikacyjnych. 

25 kwietnia 2023 (wt.) 
16.00 

Rada klasyfikacyjna klas IV 



 

Rada szkoleniowa dotycząca organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2023 roku  

26 kwietnia 2023 ( śr.)   
Ewentualny egzamin klasyfikacyjny. 
Drukowanie arkuszy ocen, świadectw i dyplomów 

27 kwietnia 2023 czw. do 12.00 
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych 
Złożenie dyplomów i świadectw do podpisu do dyrektora szkoły 

28 kwietnia 2023 (pt.)   Uroczyste zakończenie nauki w klasach IV 

 4 - 23 maja 2023   Egzaminy maturalne w terminie głównym 

do 17 maja 2023 (śr.)   Wystawienie propozycji ocen rocznych 

23 maja 2023 (wt.) 
18.00 

Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich (informacja o propozycjach ocen rocznych i ocen 
zachowania 

19.00 Zebrania z Rodzicami uczniów klas trzecich (informacja o propozycjach ocen rocznych i ocen zachowania 

1 czerwca 2023 (czw.)   Piknik hobbystyczny z okazji Dnia Dziecka 

do 15 czerwca 2023 (śr.) 
  Wystawienie ocen rocznych w klasach I, II i III 

  
Ewaluacja IPET-ów 

do 19 czerwca 2023 (pn.) 
  

Składanie podań związanych z odwołaniem od procedur wystawiania ocen oraz wniosków przystąpienia do 
egzaminów klasyfikacyjnych  

do 19 czerwca 2023 (pn.) 

  

Złożenie sprawozdań z planów pracy  zespołów przedmiotowych i innych zespołów działających w szkole, 
sprawozdań z realizacji planów wychowawczych klas , sprawozdań z realizacji podstawy programowej 

20 czerwca 2023 ( wt.) 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 

21-22 czerwca 2022    Egzaminy klasyfikacyjne 

21 czerwca 2023 ( śr.)   Generowanie arkuszy ocen i świadectw 

22 czerwca 2022 (czw.)   Rada  zatwierdzająca wyniki klasyfikacji ( po egzaminach klasyfikacyjnych) 

22 czerwca 2023 (czw.) 
do godz. 12.00 

do 12.00 Złożenie świadectw, dyplomów i podziękowań do podpisu do Dyrektora szkoły 

    Rozpoczęcie Rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 



23 czerwca 2023 (pt.) 

  
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 

10.00 Klasy pierwsze i drugie 

11.00 Klasy trzecie 

26 czerwca 2023 (pn.) 10.00 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023 

do 30 czerwca 2023 (pt.) 

  

Rozliczenie dokumentacji: białe dzienniki, arkusze ocen, uzupełnienie LIBRUSA 

Złożenie zagadnień na egzaminy poprawkowe 

Lipiec -sierpień   
Przerwa wakacyjna, 
 REKRUTACJA – wychowawcy klas pierwszych 

 5 lipca  Rozdanie świadectw dojrzałości – wychowawcy klas maturalnych 

21 -22 sierpnia 2023    Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej (ustne i pisemne) 

22-25 sierpnia 2023 
  

Egzaminy poprawkowe 

25 sierpnia 2023 (pt.)   Spotkanie Dyrektora z Liderami  

28-29 sierpnia 2023    Praca zespołów przedmiotowych po kierunkiem Liderów 

29 sierpnia 2023 (wt.) 
  

Wychowawcy klas pierwszych dokonują diagnozy uczniów na podstawie świadectw i wyników egzaminów 
ósmoklasisty, a także innych osiągnięć uczniów. 
Generowanie danych i uzupełnianie LIBRUSA przez wychowawców klas II,III,IV 

30 sierpnia 2023 (śr.) 10.00 Rada Pedagogiczna zamykająca rok szkolny 2022/2023 

31 sierpnia 2023 (czw.) 
10.00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2023/2024 

17.30 Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych 

1 września 2023 (pt.)   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 

Dyrektor zastrzega możliwość zmian w terminarzu 
 


