
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

1.  
30.08.2022 r. 

wtorek 
konferencja RP (godz. 9:00) 

2.  
01.09.2022 r. 

czwartek 
rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

3.  
14.09.2022 r. 

środa 
konferencja RP, zebranie rodziców wszystkich klas 

4.  
9.11.2022 r. 

środa 

zebranie rodziców klas IV (po gimnazjum), konsultacje dla pozostałych klas 

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. IV (po gimnazjum) o przewidywanych ocenach 

na I semestr  

5.  
09.12.2022 r. 

piątek 
ostateczny termin wystawiania ocen w kl. IV (po gimnazjum)  

6.  
14.12.2022 r. 

środa 

konferencja klasyfikacyjna kl. IV (po gimnazjum) 

zebranie rodziców wszystkich klas 

termin powiadamiania rodziców i uczniów wszystkich klas po szkole podstawowej 

o przewidywanych ocenach na I semestr 

7.  
16.12.2022r. 

piątek 
koniec semestru dla klas IV 

8.  23.12.2022 – 01.01.2023 r. zimowa przerwa świąteczna. 

9.  
13.01.2023 r. 

piątek 
ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych w klasach po szkole podstawowej 

10.  16.01 – 29.01.2023 r. ferie zimowe  

11.  
01.02.2023 r. 

środa 
konferencja klasyfikacyjna wszystkich klas po szkole podstawowej , zebranie rodziców. 

12.  3.02.2023 r. koniec semestru dla klas po szkole podstawowej 

13.  
06.02.2023 r  

środa 
konferencja plenarna za I semestr  

14.  
14.03.2023 r. 

wtorek 
ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen końcowych w kl. IV (po gimnazjum) 

15.  
15.03.2023 r. 

środa 

zebranie rodziców klas IV (po gimnazjum), konsultacje dla pozostałych klas 

termin powiadamiania o przewidywanych ocenach końcowych w kl. IV (po gimnazjum) 

16.  06.04.2023 – 11.04.2023 r.  wiosenna przerwa świąteczna 

17.  
12.04.2023 r. 

środa 
ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach IV (po gimnazjum) 

18.  
19.04.2023 r. 

środa 
konferencja klasyfikacyjna kl. IV (po gimnazjum) 

19.  
28.04.2022 r. 

piątek 
zakończenie zajęć w klasach IV (po gimnazjum) 

20.  
04.05.2023 r. 

czwartek 

pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum 

21.  
05.05.2023 r. 

piątek 

pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla klas Technikum 

22.  
08.05.2023 r. 

poniedziałek 

pisemny egzamin maturalny z  j. angielskiego 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas Technikum 

23.  
10.05.2023 r. 

wtorek 
ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen na koniec roku  

24.  
11.05.2023 r. 

środa 

zebranie rodziców wszystkich klas po szkole podstawowej 

informowanie rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku  

25.  
09.06.2023 r. 

piątek 
ostateczny termin wystawiania ocen rocznych 

26.  
14.06.2023 r. 

środa 
konferencja klasyfikacyjna 

27.  
21.06.2023 r. 

środa 
konferencja plenarna 

28.  
23.06.2023 r. 

piątek 
zakończenie roku szkolnego 2022/2023  

 

Terminy praktyk zawodowych: 

termin klasa 

30.01.2023 - 26.02.2022 IV e, III b, III a, IV g 

08.05.2023 -  04.06.2023 III c 

03.10.2022-28.10.2022 IV f,  IVd 



Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

• 31 października 2022 

• 2 maja 2023 

• 4, 5, 8 maja 2023 (Egzaminy maturalne) 

• 9 czerwca 2023 

• po 2 dni w styczniu i czerwcu – w czasie trwania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych 

 

Sesja 1. 2023 Zima  

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023: do 9 września 2022 r. (formuła 2012) 

                                                                                            do 15 września 2022 r. (formuła 2017, 2019) 

 

formuła 2012 oraz 2017 

 

formuła 2019 

 Część pisemna :10 stycznia 2023 r.                          

 Część praktyczna: Model „d” 9 stycznia 2023 r.  

 Model „w”, „wk” i „dk” 9– 21 stycznia 2023 r.  

Termin główny: 

Część pisemna: 10 – 14 stycznia 2023 r.  

Część praktyczna: Model „d” 9 stycznia 2023 r.  

    Model „w”, „wk”, „dk”  9 -21 stycznia 2023 r. 

Termin dodatkowy: 

Część pisemna: 30 stycznia 2023 r.  

Część praktyczna: 31stycznia 2023 r. 

 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu 

zawodowego dla sesji 2023 Zima: 31 marca 2023 r.  

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 

sesji 2023 Zima: 7 kwietnia 2023 r.  

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r.: 

26 maja 2023 r. 

 

 

  
Sesja 2. 2023 Lato 

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2023: do 1 lutego 2023 r. (formuła 2012) 

                                                                                                 do 7 lutego 2023 r. (formuła 2017, 2019) 

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 

2023 – do 7 kwietnia 2023 r.  

 

Formuła 2012 i 2017 

 

Część pisemna: 2 czerwca 2023 r.                             Część praktyczna: Model „d” 1 czerwca 2023 r.  

                                                                                                                     Model „w”, „wk” i „dk” 1 -18 czerwca 2023 r.  

 

Formuła 2019 

 

                                                                                      Termin główny: 

Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2023 r.                                              Część praktyczna: Model „d” 1 czerwca 2023 r.  

                                                                                              Model „dk”, „w”, „wk” 1– 18 czerwca 2023 r.  

 Termin dodatkowy:  

Część pisemna: 28 czerwca 2023 r.                                                  Część praktyczna: 29 czerwca 2023 r.  

                                                                                                                                             

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu 

zawodowego dla sesji 2023 lato: 31 sierpnia 2023 r.  

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz termin przekazania szkołom 

dyplomów zawodowych dla sesji 2023 lato: do 8 września 2023 r. 

 

 


