Organizacja roku szkolnego 2022/2023
29 sierpnia 2022 r., godz. 09:00
Konferencja Rady Pedagogicznej:
 klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych
 organizacja roku szkolnego 2022/2023
Uzupełnienie dokumentacji szkolnej
 uzupełnienie braków oraz statystyk po egzaminach poprawkowych w dzienniku
Librus
 drukowanie świadectw promocyjnych/niepromocyjnych/ukończenia szkoły
 uzupełnienie arkuszy ocen o egzaminy poprawkowe i w przypadku kompletnego
arkusza drukowanie bieżącej strony
 generowanie dzienników za rok 2021/2022
Przygotowanie do nowego roku szkolnego
 przegląd sal i pracowni przez opiekunów
 szkolenie BHP
30 sierpnia 2022 r.
 podpisanie wygenerowanych dzienników za rok 2021/2022
 szkolenie z dziennika Vulcan dla wychowawców (godz. 1000, sala 201)
 uzupełnienie rozkładów nauczania przez nauczycieli
31 sierpnia 2022 r.
 wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 uzupełnienie arkuszy ocen o wyniki egzaminów zawodowych i drukowanie bieżącej
strony arkusza
 szkolenie dla nauczycieli z obsługi dziennika Vulcan (godz. 10 00, sala 201)
 zatwierdzenie rozkładów nauczania przez dyrekcję
 zakończenie migracji do aplikacji UONET+
do 31sierpnia 2022 r.
Uaktualnienie pracowniczych książeczek zdrowia
01 września 2022 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 godz. 0900 – klasy II – IV
 godz. 1030 – klasy I
07 września 2022 r., godz. 17:00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III, IV
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08 września 2022 r., godz. 17:00
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I
 z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej
 z wychowawcami klas
09 września 2022 r.
Wydanie świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego
do 09 września 2022 r.
Zebranie Komisji Przedmiotowych – uaktualnienie planów pracy
do 09 września 2022 r.
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminów w kwalifikacji w sesji zimowej (F. 2012)
14 września 2022 r., godz. 15:05
Konferencja Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego)
14 września 2022 r., godz. 17:00
Plenarna Konferencja Rad Klasowych Rady Rodziców
Spotkanie Prezydium Rady rodziców
do 15 września 2022 r.
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminów w kwalifikacji w sesji zimowej
26.09 – 23.10.2022 r.
Praktyki zawodowe – klasy: 4fP, 4gP
do 30 września 2022 r.
Zatwierdzenie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego
do 30 września 2022 r.
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych (w formie elektronicznej)
02.10 – 08.10.2022 r.
Projekt wymiany młodzieży Polsko – Ukraińskiej „OPEN WEEK PHOTO”
14 października 2022 r.
Dzień komisji Edukacji Narodowej
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24.10 – 20.11.2022 r.
Praktyki zawodowe – klasy: 4bP, 4acP
31 października 2022 r. (poniedziałek)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (propozycja)
(nie dotyczy zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego)
01 listopada 2022 r.
Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada 2022 r.
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
21.11 – 18.12.2022 r.
Praktyki zawodowe – klasy: 3c, 3g
07 grudnia 2022 r.
 godz. 17:00 – spotkania z rodzicami uczniów klas I – II
 godz. 17:30 – 18:30 – konsultacje z nauczycielami
08 grudnia 2022 r.
 godz. 17:00 – spotkania z rodzicami uczniów klas III – IV
 godz. 17:30 – 18:30 – konsultacje z nauczycielami
do 16 grudnia 2022 r.
Wystawienie śródrocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas maturalnych
w r. szk. 2022/2023
18 grudnia 2022 r.
Zakończenie I półrocza dla uczniów klas maturalnych w r. szk. 2022/2023
19 grudnia 2022 r.
Rozpoczęcie II półrocza dla uczniów klas maturalnych w r. szk. 2022/2023
20 grudnia 2022 r.
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych w r.
szk. 2022/2023)
22 grudnia 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (propozycja)
23.12 – 31.12.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
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02 stycznia 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (propozycja)
6 stycznia 2023 r.
Święto Trzech Króli
09.01 – 21.01.2023 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (F. 2012, F. 2017,
F. 2019)
10 stycznia 2023 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F. 2012, F.2017)
10.01 – 14.01.2023 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F. 2019)
Ustali Komitet studniówkowy
Bal Studniówkowy
do 13 stycznia 2023 r.
Wystawienie śródrocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas I - IV na
podbudowie szkoły podstawowej
15 stycznia 2023 r.
Zakończenie I półrocza dla uczniów klas I- IV na podbudowie szkoły podstawowej
16.01 – 29.01.2023 r.
Ferie zimowe
30 stycznia 2023 r.
Rozpoczęcie II półrocza dla uczniów klas I- IV na podbudowie szkoły podstawowej
31 stycznia 2023 r.
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna
podbudowie szkoły podstawowej w r. szk. 2022/2023)

uczniów klas I - IV na

30.01 – 26.02.2023 r.
Praktyki zawodowe - klasy: 3af, 3b
do 01 lutego 2023 r.
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminów w kwalifikacji w sesji zimowej (F. 2012)
do 07 lutego 2023 r.
 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych
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Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminów w kwalifikacji w sesji zimowej (F.
2017, F. 2019)

27.02. – 26.03.2023 r.
Praktyki zawodowe – klasa 3l
22 marca 2023 r.
 godz. 17:00 – spotkania z rodzicami uczniów klas I – II
 godz. 17:30 – 18:30 – konsultacje z nauczycielami
23 marca 2023 r.
 godz. 17:00 – spotkania z rodzicami uczniów klas III – IV


godz. 17:30 – 18:30 – konsultacje z nauczycielami

do 31 marca 2023 r.
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas
maturalnych
31 marca 2023 r.
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty
2023 r.
06.04 – 11.04.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
17.04 – 28.04.2023 r.
Staż zagraniczny Erasmus+
do 21 kwietnia 2023 r.
Wystawienie końcowych ocen zachowania i klasyfikowania uczniów klas maturalnych
25 kwietnia 2023 r.
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych)
28 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
01 maja 2023 r.
Święto Pracy
02 maja 2023 r.(wtorek)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (propozycja)
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03 maja 2023 r.
Święto konstytucji 3-go Maja
04.05 - 05.05.2023, 08.05.2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (propozycja)
04.05 – 22.05.2023
Egzaminy maturalne
do 26 maja 2023 r.
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen zachowania i klasyfikacji uczniów klas I-IV
na podbudowie szkoły podstawowej
31 maja 2023 r.
 godz. 17:00 – Spotkania z rodzicami uczniów klas I - IV
 godz. 17:30- 18;30 – Konsultacje z nauczycielami
01.06. – 18.06. 2023 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (F. 2012, F. 2017,
F. 2019)
02.czerwca 2023 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F. 2012, F. 2019)
02.06. – 07.06. 2023 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (F. 2019)
08 czerwca2023 r.
Boże Ciało
09 czerwca 2023 r. (piątek)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (propozycja)
12.06. – 23.06.2023 r.
Realizacja projektu Erasmus +
do 16 czerwca 2023 r.
Wystawienie ostatecznych rocznych ocen zachowania i klasyfikacji uczniów klas I-IV na
podbudowie szkoły podstawowej
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19 czerwca 2023 r.
Konferencja Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcowa uczniów klas I – IV na
podbudowie szkoły podstawowej)
23 czerwca 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – IV w roku szk. 2022/2023
24.06 – 31.08.2023 r.
Ferie letnie
07 lipca 2023 r.
Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
21 sierpnia 2023 r.
Część ustna poprawkowego egzaminu maturalnego (język polski, języki obce
nowożytne)
22 sierpnia 2023 r.
Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego
23.08 – 25.08.2023 r.
Egzaminy poprawkowe
29 sierpnia 2023 r., godz. 09:00
Konferencja Rady Pedagogicznej:
 Klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych
 Organizacja roku szkolnego 2023/2024
31 sierpnia 2023 r.
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
08 września 2023 r.
Wydanie świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego
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