
Data Wydarzenie 

01 września 2022 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

08 września 2022 r.  Spotkanie z rodzicami (godz. 16:00 klasy 0-III, godz. 17:00 klasy IV-VIII).  

15 września 2022 r.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 16:00 

14 października 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej. 

27 października 2022 r.  Spotkanie z rodzicami. 

31 października 2022 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

01 listopada 2022 r.  Wszystkich Świętych - dzień wolny. 

11 listopada 2022 r.  Rocznica odzyskania niepodległości – dzień wolny.  

24 listopada 2022 r.  Spotkanie z rodzicami.  

12 grudnia 2022 r.  Przekazanie informacji o grożących ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania za I semestr.  

15 grudnia 2022 r.  Spotkanie z rodzicami (jeżeli to możliwe, to przekazanie informacji o proponowanych 
klasyfikacyjnych ocenach z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania). 

19 grudnia 2022 r.  Wystawienie propozycji ocen klasyfikacyjnych za I semestr przez nauczycieli.  

22 grudnia 2022 r.  Przekazanie informacji rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych za I 
semestr oraz propozycjach ocen zachowania przez wychowawców.  

23 grudnia 2022 r. –  
02 stycznia 2023 r.  

Zimowa przerwa świąteczna.  

06 stycznia 2023 r.  Trzech Króli – dzień wolny.  

5 stycznia 2023 r.  Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych za I semestr do dziennika lekcyjnego.  

12 stycznia 2023 r.  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

16 – 27 stycznia 2023 r. Ferie zimowe. 

23 lutego 2023 r.  Spotkanie z rodzicami.  

30 marca 2023 r.  Spotkanie z rodzicami. 

6 – 11 kwietnia 2023 r.  Wiosenna przerwa świąteczna. 

27 kwietnia 2023 r. Spotkanie z rodzicami. 

02 maja 2023 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

03 maja 2023 r.  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień wolny. 

18 maja 2023 r.  Spotkanie z rodzicami. Przekazanie informacji o grożących rocznych ocenach 
niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nagannej 
ocenie zachowania. 

19 maja 2023 r.  Termin przekazania informacji o grożących ocenach niedostatecznych (rocznych i 
końcowych)  

 23 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty – język polski. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 
młodszych.  



 24 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty – matematyka. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 
młodszych.  

 25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty – język obcy. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 
młodszych.  

26 maja 2023 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

1 czerwca 2023 r.  Dzień Dziecka. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

2 czerwca 2023 r.  Termin wystawienia propozycji ocen rocznych i końcowych przez nauczycieli.  

7 czerwca 2023 r.  Przekazanie rodzicom informacji o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych przez 
wychowawców.  

8 czerwca 2023 r.  Boże Ciało – dzień wolny.   

9 czerwca 2023 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

14 czerwca 2023 r.  Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych do dziennika lekcyjnego. 

20 czerwca 2023 r.  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.  

23 czerwca 2023 r.  Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.  

 


