
 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

01.09.2022 (czwartek) Rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu 

16.12.2022 (piątek) 
Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych 
i ocen zachowania 

23.12.2022 – 01.01.2023 Zimowa przerwa świąteczna 

20.01.2023 (piątek) Termin wystawienia ocen śródrocznych i ocen zachowania 

styczeń 2023 Studniówka klas IV LOMS 

30.01.2023 (poniedziałek) Początek II półrocza 

13.02.2023 – 26.02.2023 Ferie zimowe 

marzec 2023 Dzień otwarty szkoły 

31.03.2023 (piątek) 
Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych i ocen 
zachowania w klasach IV LOMS 

kwiecień 2023 Rekolekcje SSP, LOMS 

06.04.2023 - 11.04.2023  Wiosenna przerwa świąteczna 

21.04.2023 (piątek) Termin wystawienia ocen końcowych w klasach IV LOMS  

28.04.2023 (piątek) 
Zakończenie roku szkolnego klas IV LOMS, wręczenie 
świadectw 

26.05.2023 (piątek) 
Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych, 
końcowych oraz ocen zachowania 

16.06.2023 (piątek) Termin wystawienia ocen rocznych i końcowych 

czerwiec 2023  Bal klasy ósmej 

23.06.2023 (piątek) Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 

MATURA 

4-23 maja 2023 Pisemne, ustne egzaminy maturalne 

7 lipca 2023 
Przekazanie świadectw i informacji o wynikach egzaminu 

maturalnego  

1-19 czerwca 2023 
Termin dodatkowy egzaminów maturalnych pisemnych i 

ustnych 

 

EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY 

23.05.2023 (wtorek) język polski 

24.05.2023 (środa) matematyka 

25.05.2023 (czwartek) język obcy nowożytny 

6 lipca 2023 
Przekazanie zaświadczeń i informacji o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

12,13,14 czerwca 2023 Termin dodatkowy egzaminu 

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

30.08.2022, godz. 9:00 (wtorek) Zebranie plenarne rady pedagogicznej (stacjonarne) 



14.09.2022 (środa) 
Zebranie rady pedagogicznej – przedstawienie, 

zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego (zdalne) 

25.01.2023 (środa) 
Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej oraz 

podsumowującej I półrocze (stacjonarne) 

08.02.2023 (środa) Zebranie plenarne rady pedagogicznej (zdalne) 

24.04.2023 (poniedziałek) 
Zebranie rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem 

wyników klasyfikacji w kl. IV LOMS (stacjonarne) 

19.06.2023 (poniedziałek) 
Zebranie rady pedagogicznej w związku z zatwierdzeniem 

wyników klasyfikacji rocznej i końcowej (stacjonarne) 

23.06.2023 (piątek) 
Zebranie rady pedagogicznej - podsumowanie roku 

szkolnego 2022 / 2023 (stacjonarne) 

28.08.2023 (poniedziałek) Zebranie plenarne rady pedagogicznej (stacjonarne) 

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 17:00 
(nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa – obecni od 17:30 do 18:30) 

07.09.2022 (środa), bez nauczycieli 

przedmiotowców 

Zebranie informacyjne dla wszystkich klas oraz spotkania 

informacyjne rodziców z wicedyrektorem na temat 

egzaminów zewnętrznych kl. 8 SSP, IV LOMS wg 

harmonogramu (stacjonarne) 

19.10.2022 (środa) Zebranie informacyjne (zdalne) 

21.12.2022 (środa) 

Zebranie śródroczne informujące o wszystkich 

przewidywanych ocenach i ocenie zachowania 

(stacjonarne) 

01.02.2023 (środa) 

Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze dla rodziców 

SSP, LOMS oraz dla rodziców klasy ósmej informujące o 

procedurach egzaminu ósmoklasisty (zdalne) 

05.04.2023 (środa) 

Zebranie informacyjne SSP, LOMS (obowiązkowe w kl. IV 

LOMS informacja o wszystkich przewidywanych ocenach        

i ocenie zachowania) (zdalne) 

31.05.203 (środa) 

Zebranie roczne i końcowe informujące o wszystkich 

przewidywanych ocenach i ocenie z zachowania 

(stacjonarne) 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 
(po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną) 

 

Sportowa Szkoła Podstawowa 

 

14.10.2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych SSP 

31.10.2022 (poniedziałek) – przed 1 listopada 

02.05.2023 (wtorek) – po Święcie Pracy 

04.05.2023 (czwartek) – matura j. polski 

05.05.2023 (piątek) – matura j. obcy nowożytny 

08.05.2023 (poniedziałek) – matura matematyka 

25.05.2023 (czwartek)- egzamin ósmoklasisty j. obcy nowożytny 

09.06.2023 (piątek) – po święcie Bożego Ciała 

 

 



 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

14.10.2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych SSP 

31.10.2022 (poniedziałek) – przed 1 listopada 

28.04.2023 (piątek) – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

02.05.2023 (wtorek) – po Święcie Pracy 

04.05.2023 (czwartek) – matura j. polski 

05.05.2023 (piątek) – matura j. obcy nowożytny 

08.05.2023 (poniedziałek) – matura matematyka 

25.05.2023 (czwartek)- egzamin ósmoklasisty j. obcy nowożytny 

09.06.2023 (piątek) – po święcie Bożego Ciała 

 

 


