
KALENDARZ PRACY SZKOŁY - rok szkolny 2022/2023 

Data Nazwa wydarzenia 
1 września 2022 r. 
(czwartek) 

Rozpoczęcie roku szkolnego. 

14 września 2022 r. 
Spotkanie z rodzicami uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego 
oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 

15 września 2022 r. Spotkanie z rodzicami uczniów klas Technikum Nr 1 

22 września 2022 r. Spotkanie Rady Rodziców 

16 listopada 2022 r. 
(środa) 

Informacje o przewidywanych ocenach końcowych  
z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas programowo 
najwyższych Technikum Nr 1.  

16 grudnia 2022 r. 
(piątek) 

Wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych dla 
uczniów klas programowo najwyższych Technikum Nr 1.  

20 grudnia 2022 r. 
(wtorek) 

Spotkania z rodzicami – Dzień Otwarty Szkoły. Podsumowanie 
kształcenia zawodowego w klasach programowo najwyższych 
Technikum Nr 1. 

23-31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna. 

20 stycznia 2023 r. Wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów wszystkich klas. 

22 stycznia 2023 r. Zakończenie I okresu 

23 stycznia 2023 r. 
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.  
Rozpoczęcie II okresu 

30 stycznia- 12 lutego 
2023 r. Ferie zimowe. 

24 marca 2023 r. 
(piątek) 

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych/końcowych dla 
uczniów klas programowo najwyższych. 

28 marca 2023 r. 
(wtorek) 

Spotkania z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych. 

6–11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
21 kwietnia 2023 r. 
(piątek) 

Wystawienie ocen rocznych dla uczniów klas programowo 
najwyższych. 

24 kwietnia 2023 r. 
(poniedziałek) 

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 
programowo najwyższych. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji 
końcowej. 

28 kwietnia 2023 r. 
(piątek) Zakończenie zajęć uczniów klas programowo najwyższych. 

19 maja 2023 r. 
Informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów 
pozostałych klas. 

23 maja 2023 r. 
(wtorek) 

Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas. 

16 czerwca 2023 r. Wystawienie ocen rocznych dla uczniów pozostałych klas. 

19 czerwca 2023 r. 
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla uczniów 
pozostałych klas. 

23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  
31 października 2022 r., 2, 4, 5, 8, maja, 9, 10 stycznia oraz 20-22 czerwca 2023 roku. 

 


