KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2022/2023
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe:

16 styczeo – 29 styczeo 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5.

Zakooczenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych

28 kwietnia 2023 r.

6.

Egzamin maturalny

4 - 23 maj 2023 r.

7.

Egzamin maturalny w terminie
dodatkowym

1 - 19 czerwiec 2023 r.

8.

Egzamin maturalny w terminie
poprawkowym

21-22 sierpieo 2023 r.

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe (nowa podstawa):

Sesja styczeo-luty 2023 r.:
Termin składania deklaracji:
 formuła 2017: do 15 września 2022 r.
 formuła 2019: do 15 września 2022 r.
Czas trwania sesji egzaminacyjnej dla formuły 2017:
- cz. pisemna - 10 styczeo 2023 r.
- cz. praktyczna - 9 styczeo - 21 styczeo 2023 r.

Czas trwania sesji egzaminacyjnej dla formuły 2019:
 Terminy główne:
- cz. pisemna – 10-14 styczeo 2023 r.
- cz. praktyczna – 9 – 21 styczeo 2023 r.
 Termin dodatkowy:
- cz. pisemna – 30 styczeo 2023 r.
- cz. praktyczna – 31 styczeo 2023r.

Sesja czerwiec-lipiec 2023 r.:
Termin składania deklaracji:
 formuła 2017: do 7 lutego 2023 r.
 formuła 2019: do 7 lutego 2023 r.
Czas trwania sesji egzaminacyjnej dla formuły 2017:
- cz. pisemna - 2 czerwca 2023 r.
- cz. praktyczna - 1 czerwiec - 18 czerwiec 2023 r.

Czas trwania sesji egzaminacyjnej dla formuły 2019:
 Terminy główne:
- cz. pisemna – 2-7 czerwiec 2023 r.
- cz. praktyczna – 1 – 18 czerwiec 2023 r.
 Termin dodatkowy:
- cz. pisemna – 28 czerwiec 2023 r.
- cz. praktyczna – 29 czerwiec 2023 r.

10. Zakooczenie roczne zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze

23 czerwca 2023 r.

11. Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęd:
31.10.2022 r.

13.01.2023 r.

02.05.2023 r.

Dni wolne od zajęd w czasie egzaminów maturalnych:
04.05.2023 r.
05.05.2023 r.

07.06.2023 r.

08.05.2023 r.

09.06.2023 r.

Terminarz konferencji i zebrao z rodzicami w roku szkolnym
2022/2023
1. I semestr
- dla klas maturalnych
- dla pozostałych klas

01.09.2020r.- 22.12.2022r.
01.09.2020r.- 13.01.2023.r.

2. II semestr
- dla klas maturalnych
- dla pozostałych klas

02.01.2023r. - 28.04.2023r.
30.01.2023r. - 23.06.2023r.

3. Konferencje klasyfikacyjne
21.12.2022 r. 26.04.2023 r.

4. Konferencje Rady Pedagogicznej

rozdanie świadectw

28.04.2023r.

11.01.2023r.

19.06.2023r.

14.09.2022r.
09.11.2022r.
29.03.202r.
Konferencje szkoleniowe RP dotyczące przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych będą organizowane zgodnie z
terminami ogłoszonymi w komunikacie dyrektora CKE.
Dodatkowe konferencje według potrzeb Dyrekcji i Rady
Pedagogicznej

5. Konferencje podsumowujące

01.02.2023r.
23.06.2023r.

6. Zebrania organizacyjne z rodzicami klas
pierwszych:

07.09.2022r. (środa) :





16.30 – 1Ta
17.00 – 1Tb i 1Tc
17.30 – 1La i 1Lb
18.00 – 1Isa i 1Lsb

7. Zebrania z rodzicami klas maturalnych



14.09.2022r. o godz. 17.00 (klasy LO)

- Liceum Ogólnokształcące i Technikum



14.09.2022r. o godz. 18.00 (klasy Technikum)



09.11.2022r. o godz. 17.00

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum



07.12.2022r. o godz. 17.30 (zagrożenia)



11.01.2023r. o godz. 17.30



29.03.2023r. o godz. 17.30 (zagrożenia)

Dodatkowe zebrania wg potrzeby wychowawcy

8. Zebrania z rodzicami
- Liceum Ogólnokształcące i Technikum




14.09.2022r. o godz. 17.00 (klasy Lo i T )
09.11.2022r. o godz. 17.30



07.12.2022r. o godz. 17.30 (zagrożenia)



11.01.2023r. o godz. 17.30



29.03.2023r. o godz. 17.30



17.05.2023r. o godz. 17.30 (zagrożenia)

Dodatkowe zebrania wg potrzeby wychowawcy

