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KALENDARZ PRACY SZKOŁY 
 

rok szkolny 2022/2023 
 

  
 

  
 

semestr I - 17 tygodni (01.09.2022 – 13.01.2023) 
 

semestr II – 18 tygodni (16.01.2023 – 23.06.2023),    

Razem – 35 tygodni. 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
Szkoła podstawowa – 31.10., 02.11., 02.05., 22.05., 23-25.05., 01.06. 
Szkoła branżowa - 31.10., 02.11.,14.11., 02.05., 01.06., 09.06.,  

 

  
 

Wrzesień 2022 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
01 września 2022 r. 

05.09..2022 Apel rozpoczynający rok szkolny – godz.900 
 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej do 13 września 2022 r.  

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023. do 13 września 2022 r.  

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły dla Rady 
Pedagogicznej. 

do 13 września 2022 r. 
 

Złożenie wniosku do dyrektora o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego Do 14 września 2022 r. 
 

Przygotowanie i oddanie planów pracy wychowawców grup i klas, tematyka godzin 
wychowawczych. 

do 15 września 2022 r.  
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Spotkanie z rodzicami – zapoznanie z regulaminami, zasadami oceniania, możliwymi 
dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

Do 28 września 2022 r. (wywiadówka – 23.09.2022)  

Zebranie danych do SIO - System Informacji Oświatowej do 30 września 2022 r.  

Przyjęcie pisemnych deklaracji z którego języka obcego uczniowie będą zdawać egzamin 
ośmioklasisty. 

do 30 września 2022 r.  

Październik 2022  

Obchody Dnia Edukacji Narodowej - uroczysty apel 14 października 2022 r.  

Przyjmowanie zaświadczeń o stanie zdrowia i opinii z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych stanowiących podstawę do dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty. 
do 17 października 2022 r. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( ,,dzień dyrektorski”) 31 października 2022 r. 
 

Listopad 2022  

Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( ,,dzień dyrektorski”) 2 listopada 2022 r.  

Próbny egzamin ośmioklasisty z GWO Termin zostanie ustalony po konsultacji z nauczycielami  

Narodowe Święto Niepodległości - w szkole - apel 
- uczestnictwo przedstawicieli nauczycieli i uczniów w uroczystościach związanych z 

obchodami Dnia Niepodległości w Dębnie i Myśliborzu. 

10 listopada 2022 r. 
11 listopada 2022 r. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( ,,dzień dyrektorski”) – tylko szkoła branżowa 14 listopada 2022 r. 
 

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez Radę Pedagogiczną  
dostosowaniach na egzaminie  ośmioklasisty. 

Do 21 listopada 2022 r.  

Przyjęcie na piśmie  od rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań 
wskazanych przez Radę Pedagogiczną na egzaminie . 

24 listopada 2022 r.  

Przekazanie do OKE przez dyrektora wszystkich dostosowań dot. egzaminu ósmoklasisty, 
przekazanie listy uczniów zdających egzamin. 

Do 30 listopada 2022 r. 
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Grudzień 2022 
 

Poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o przedmiotach 
zagrożonych oceną niedostateczną. 

   
Do 09 grudnia 2022 r. 

 

 

Próbny egzamin  ośmioklasisty z „Operon” Termin zostanie ustalony po konsultacji z nauczycielami 
 

Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Jasełka szkolne, kolacja wigilijna. 20 grudnia 2022 r. 
 

Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2022r. do 01 stycznia 2023 r.  

Styczeń 2023  

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach z przedmiotów Do 03 stycznia 2023 r  

Wystawienie ocen na semestr I  Do 05 stycznia 2023 r.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - Klasyfikacja uczniów - semestr I 10 stycznia 2023 r. godz. 1530  

Zakończenie semestru I 13 stycznia 2023 r.  

Posiedzenia zespołów rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze 
16 -30 stycznia 2023r. 

( dokładne daty i godziny ustalą liderzy zespołów) 
 

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy szkoły – semestr I.   
 

31 stycznia 2023 r. godz.1530  

Luty 2023  

Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023 r. 

Zmiana języka obcego zadeklarowanego do zdawania na egzaminie ósmoklasisty Do 23 lutego 2023 r.  

Przekazanie informacji uczniom i w miarę możliwości rodzicom o warunkach i zasadach 
przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty 

do 23 lutego 2023 r.  
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Marzec 2023  

Pierwszy dzień wiosny 21 marca 2023 r.  
 

Powołanie członków Zespołu Egzaminacyjnego i z-cę przewodniczącego ZE Do 23 marca 2023 r. 
 

Kwiecień 2023  

Rekolekcje Wielkanocne 3-5 kwietnia 2023 r. 
 

Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11 kwietnia 2023 r.  

Powołanie przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego zespołów nadzorujących 
egzamin ósmoklasisty. 

do 24 kwietnia 2023 r.  

Maj 2023 
 

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święto Flagi Państwowej, udział 
wychowanków w uroczystościach w Dębnie i w Myśliborzu.  

1-3 maja 2023 r. 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (,, dzień dyrektorski”) 02 maja 2023 r. 

 

 Wystawienie ,, zagrożeń” z poszczególnych przedmiotów. Poinformowanie uczniów  
i rodziców o zagrożeniach z poszczególnych przedmiotów. 

13 maja 2023 r. 
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FESTYN RODZINNY 20.05.2023 r. 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ( dni wolne od zajęć dydaktycznych - ,, dni dyrektorskie”) 23-25 maja 2023 r.  

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (,, Dzień dyrektorski”) 22 maja 2023 r.  

Czerwiec 2023  

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( ,, dzień 
dyrektorski”) 

01 czerwca 2023 r.  

Przyjęcie przez dyrektora szkoły sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego 
nauczycieli. 

do 07 czerwca 2023 r.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (,, Dzień dyrektorski”) tylko szkoła branżowa 09 czerwca 2023 r. 
 

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach rocznych  z przedmiotów Do 06 czerwca 2023 
 

Wystawienie rocznych ocen dla uczniów. Do 07 czerwca 2023 r.  

Rada Klasyfikacyjna Roczna 13 czerwca 2023 r., godz. 1530  

Uroczyste pożegnanie absolwentów klasy  
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/23. 

23 czerwca 2023 r. 
godz. 9.00 - Msza Św. 

godz. 10.15 - apel kończący rok szkolny 2022/2023 

 

Podsumowanie pracy poszczególnych zespołów w roku szkolnym 2022/2023: 
 

Do 23 czerwca 2023 r. 

 

Oddanie do dyrektora szkoły sprawozdań z pracy poszczególnych zespołów wraz z 
wnioskami do dalszej pracy oraz sprawozdań z poszczególnych agend pracy szkoły – 

forma papierowa i elektroniczna 
do 26 czerwca 2023 r. 
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Rada Podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023  26 czerwca 2023 r. godz. 1100 
 

Egzaminy poprawkowe 30,31 sierpnia 2023 r.  

Rada klasyfikacyjna zatwierdzająca egzaminy poprawkowe 
oraz rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024 

31 sierpnia 2023 r., godz. 1230 
 

 

  
 

Smolnica, 31 sierpnia 2022 r.   
 

 


