ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Lp.

Zadania

Termin realizacji

9.
10.
11.
12.
13.
14.

I semestr (1.09.2022 r. – 3.02.2023 r.) (kl. IV po gimnazjum: do 16.12.2022 r.)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1.09.2022 r.
Zapoznanie uczniów i rodziców z przedmiotowymi systemami oceniania
do 9.09.2022 r.
Pasowanie na ucznia klas pierwszych i spotkanie wychowawców z rodzicami
16.09.2022 r.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej – klasy IV po
do 15.09.2022 r.
gimnazjum
Deklaracja wyboru przedmiotów do matury – klasy IV po gimnazjum
do 30.09.2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2022 r.
Spotkanie wychowawców z rodzicami
18.11.2022 r.
Poinformowanie uczniów i rodziców klas IV po gimnazjum o ocenach
do 5.12.2022 r.
przewidywanych na koniec semestru
Przeprowadzenie klasyfikacji klas IV po gimnazjum w zespołach klasowych
do 14.12.2022 r.
Złożenie wyników klasyfikacji klas IV po gimnazjum
15.12.2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klasy IV po gimnazjum)
16.12.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23.12 – 31.12.2022 r.
Ferie zimowe
16.01 – 27.01.2023 r.
Egzamin zawodowy – część pisemna
11.01.2023 r.

15.

Egzamin zawodowy – część praktyczna

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych na koniec semestru
Przeprowadzenie klasyfikacji w zespołach klasowych
Złożenie wyników klasyfikacji
Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
Spotkanie wychowawców z rodzicami
Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów do egzaminu maturalnego
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej – kl. 4as, klasy 3
technik elektronik i informatyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22.

9.01.2023 r.-t. automatyk
9.01.2023 r.-t. elektronik
17.01.2023 r.-t. informatyk

do 5.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
do 1.02.2023 r.
2.02.2023 r.
3.02.2023 r.
do 7.02.2023 r.
do 7.02.2023 r.

II semestr (6.02.2023 r. – 23.06.2023 r.) (kl. IV po gimn.: od 19.12.2022 r. do 28.04.2023 r.)
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej
Wiosenna przerwa świąteczna
Poinformowanie uczniów i rodziców IV po gimnazjum o ocenach przewidywanych na
koniec roku szkolnego
Spotkanie wychowawców z rodzicami
Przeprowadzenie klasyfikacji klas IV po gimnazjum
Złożenie wyników klasyfikacji klas IV po gimnazjum
Konferencja klasyfikacyjna klas IV po gimnazjum
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV po gimnazjum
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
Poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych na koniec roku
Przeprowadzenie klasyfikacji w zespołach klasowych
Złożenie wyników klasyfikacji do
Konferencja klasyfikacyjna.
Egzamin zawodowy – część pisemna

37.

Egzamin zawodowy – część praktyczna

38.
39.
40.

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Oddanie dokumentacji pedagogicznej.

25.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022
11 stycznia 2023
2,4, 5, 8, 9, 22 maja 2023
7 czerwca 2023
9 czerwca 2023,

9.02.2023 r.
6.04 – 11.04.2023 r.
do 14.04.2023 r.
21.04.2023 r.
do 21.04.2023r.
24.04.2023 r.
25.04.2023 r.
28.04.2023 r.
4.05 – 23.05.2023 r.
do 7.06.2023 r.
do 15.06.2023 r.
16.06.2023 r.
19.06.2023 r.
7.06.2023 r.
od 1.06.2023 r.
do 18.06.2023 r.
22.06.2023 r.
23.06.2023 r.
od 26.06.2023 r.

