
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 

 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2022 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica 
szkolna 

Zebrania organizacyjne z rodzicami 8 września 2022r. (czwartek) 
 

 
Dzień Edukacji Narodowej 

14 października 2022 (piątek) 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Zaj. opiekuńczo-wychowawcze świetlica szkolna 
(dni dyrektorskie) 

 
Dzień wszystkich Świętych 

31 października 2022r.(poniedziałek) 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Zaj. opiekuńczo-wychowawcze świetlica szkolna 
(dni dyrektorskie) 

 
1 listopada 2022r. 
Dzień wolny szkoły 

 
Zimowa przerwa świąteczna 

 
23-31 grudnia 2022r. 
 

 
 
 

22 grudnia 2022r (czwartek, dni dyrektorskie) 
23 grudnia 2022r- 
27 grudnia 2022r 
28 grudnia 2022r. 
29 grudnia 2022r 
30 grudnia 2022r. 
dni wolne od zajęć dydaktycznych, 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze świetlica szkolna 

Święto Trzech Króli 
 
 

6 stycznia 2023  (piątek) 
dzień wolny szkoły 

Ocenianie i klasyfikowanie 
Terminy I półrocze roku szkolnego 2022/23 
 

14 grudnia 2022r.: 
informacja o zagrożeniach ocena niedostateczną 
Informacje o przewidywanych ocenach z 
przedmiotów i zachowania 
11 stycznia 2023r. – wystawienie ocen 
przewidywanych z przedmiotów i zachowania 
18 stycznia 2023r. - wystawienie ocen za I 
półrocze roku szklonego 2022/23 
25 stycznia 2023r. rada klasyfikacyjna za I 
półrocze roku szkolnego 2022/23 
15 luty 2023r. rada analityczna 

Koniec I półrocza roku szkolnego 2022/23 
 

 27stycznia 2023r. 

 
Ferie zimowe 

30 stycznia -12 lutego 2023r. 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

 
Zebrania z rodzicami 

26 stycznia 2023r (czwartek) 



Rekolekcje Termin ustalany w porozumieniu z parafią 
 
 

Wiosenna przerwa świąteczna  
 
 
 

6 kwietnia-11 kwietnia 2023r. 
 
 

6 kwietnia 2023r. 
7 kwietnia 2023r. 
11 kwietnia 2023r. 
dni wolne od zajęć dydaktycznych , 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze świetlica szkolna 
 

Majówka 
 
 

1 maja 2023, 3 maja 2023  
Dzień wolny szkoły 

2 maja 2023  
Dzień wolny od zajęć do odpracowania 3 czerwca 

 
Egzamin ósmoklasisty 
 
 

23, 24, 25 maja 2023 (wt, śr, czw) 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica 
szkolna (dni dyrektorskie) 

Boże Ciało 
 
 
 

8 czerwca 2023  
Dzień wolny szkoły 

9 czerwca 2023r. 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze- świetlica 
szkolna 
(dni dyrektorskie) 

 
Ocenianie i klasyfikowanie  
Terminy w II półroczu roku szkolnego 2022/23 
 
 
 
 
 

Do 5 maja 2023r.  
informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną 
Informacje o przewidywanych ocenach z 
przedmiotów i zachowania 
31 maja 2023r. – wystawienie ocen 
przewidywanych z przedmiotów i zachowania 
7 czerwca – wystawienie ocen za II półrocze roku 
szkolnego 2022/23 
14 czerwca 2023r. rada klasyfikacyjna  
 

Wywiadówka  15 czerwca 2023r.  (czwartek) 

 
Tydzień wycieczek szkolnych klas I-VIII SP59 
 

16 czerwca 2023  - 22 czerwca 2023r. (pt – czw) 

 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 

23 czerwca 2023r. 
 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica 
szkolna 

 

 

 



Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

14 października 2022r. 

31 października 2022r. 

22 grudnia 2022r. 

23 grudnia 2022r- 

27 grudnia 2022r 

28 grudnia 2022r. 

29 grudnia 2022r 

30 grudnia 2022r. 

6 kwietnia 2023r. 

7 kwietnia 2023r. 

11 kwietnia 2023r. 

2 maja 2023r. (odpracowany 3. 06. 23 – festyn) 

23, 24, 25 maja 2023r. – egzaminy ósmoklasisty 

9 czerwca 2023r. 


