
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 

Lp. Wydarzenie Daty Uwagi 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno 

-wychowawczych 

01.09.2022r. - 

2.  Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022r. – piątek  

(ustawowo dzień wolny od 

zajęć dydaktycznych) 

Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

3.  Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych.  

(1 dzień) 

31.10.2022r. – 

poniedziałek 

Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

4.  Zimowa przerwa świąteczna. 23 - 31.12.2022r. 

 

Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

5.  Klasyfikacja śródroczna 

‒ wystawienie ocen 

proponowanych 

i poinformowanie 

uczniów i rodziców 

‒ wystawienie ocen 

12.01.2023r. 

22.12.2022r. 

 

 

 

09.01.2023r. 

 

6.  Zakończenie I semestru 13.01.2023r.  

7.  Ferie zimowe 16.01 - 29.01.2023r. Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

8.  Wiosenna przerwa świąteczna 06.04. – 11.04.2023r. Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

9.  Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych.  

(1 dzień) 

02.05.2023r. – wtorek Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

10.  Egzamin ósmoklasisty 

Dni wolne od zajęć 

dydaktycznych oprócz klasy 8 

(3 dni) 

 

‒ zapoznanie uczniów 
i rodziców 
o dostosowaniach 
warunków egzaminu 

‒ złożenie przez rodziców 
deklaracji o wyborze 
języka obcego 

‒ dostarczenie do 
dyrektora 
zaświadczenia o stanie 
zdrowia wydane przez 
lekarza 

23, 24, 25.05.2023r.  

(wtorek, środa, czwartek) 

 

 

do 28.09.2022r. 

 

 

 

do 30.09.2022r. 

 

 

do 17.10.2022r. 

 

 

 

termin dodatkowy:  

12, 13, 14.06.2023r. 

 

Egzamin ósmoklasisty 

obejmuje następujące 

przedmioty:  

a. język polski  

b. matematykę  

c. język angielski 

 

podobnie jak w zeszłym roku 

– egzamin ósmoklasisty 

będzie obejmował 

wiadomości i umiejętności 

określone w wymaganiach 



Lp. Wydarzenie Daty Uwagi 

‒ poinformowanie 
rodziców ucznia 
o dostosowaniach 

‒ złożenie oświadczenia 
o korzystaniu 
z dostosowań przez 
rodziców 

‒ termin ogłoszenia 
wyników 

‒ termin wydania 
zdającym zaświadczeń  

do 21.11.2022r. 

 

 

do 24.11.2022r. 

 

 

 

03.07.2023r. 

 

06.07.2023r. 

egzaminacyjnych 

(Dz.U. 2020 poz. 2314) 

 

dostosowanie warunków  

i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty 

informacja znajduje się 

w materiałach do rady - 

załącznik 

1.  Boże Ciało. 08.06.2023r. – czwartek  

2.  Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych.  

(1 dzień) 

09.06.2023r. – piątek Praca przedszkola 

zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

3.  Klasyfikacja roczna 

‒ wystawienie ocen 
proponowanych 
i poinformowanie 
uczniów i rodziców 

‒ wystawienie ocen 
‒ podanie o egzamin 

poprawkowy 

16.06.2023r. 

02.06.2023r. 

 

 

 

13.06.2023r. 

do 14.06.2023r. 

 

4.  Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych 

23.06.2023r.  

5.  Praca przedszkola 26 – 30.06.2023r. zorganizowana zostanie na 

podstawie oświadczeń 

zebranych od rodziców. 

6.  Wakacje 24.06.2023r. – 

31.08.2023r. 

 

 


