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Termin Wydarzenie 

29-30 sierpnia 2022 (poniedziałek-wtorek) 

 

 

Rada Pedagogiczna „Organizacja pracy w roku szkolnym 

2022/2023”  

 

1 września 2022 (czwartek) 

godz. 9.00 

godz. 10.15 

 

Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny (dla chętnych)  

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023  

 

1 września 2022 (czwartek) 

godz. 16.30 

 

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją  

V LO oraz  wychowawcami – wybór klasowych  

Rad Rodziców, bezpieczeństwo w szkole, RODO, WDŻ,  

obóz integracyjny  

 

2 września 2022 (piątek) 

godz. 9.10  

 

Spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły.  

 

uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych rozpoczynają 

zajęcia o godz. 10.05 

do 2 września 2022 (piątek)  

Przekazanie dyrekcji programów nauczania 

i Przedmiotowych Zasad Oceniania 

 

5 września 2022 (poniedziałek) 

godz. 12.55 

 

Spotkanie uczniów klas czwartych z dyrekcją szkoły – 

omówienie procedur maturalnych 

 

uczniowie klas pierwszych i drugich kończą zajęcia 

 o godz. 12.40 

do 23 września 2022 (piątek)  

Wybory samorządów klasowych 

 

26 września 2022 (poniedziałek) 

godz. 16.00 

 

Rada Pedagogiczna „Analiza sytuacji wychowawczej 

w klasach pierwszych”; komunikator MS Teams 

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków 
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27 września 2022 (wtorek) 

godz. 16.30 

 

 

Spotkania rodziców uczniów klas drugich, trzecich i czwartych  

z wychowawcami:  

wybór klasowych Rad Rodziców, w klasach czwartych 

dodatkowo informacja o procedurach maturalnych, 

organizacja Studniówki; 

 

28 – 30 września 2022 (środa - piątek)  

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania 

uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny 

CKE) z wybranych przedmiotów obowiązkowych na poziomie 

podstawowym 

 

o udziale w teście CKE decyduje nauczyciel przedmiotowy 

do 30 września 2022 (piątek)  

Próbna ewakuacja 

 

do 30 września 2022 (piątek) 

 

 

Złożenie przez uczniów klas czwartych wstępnych deklaracji 

maturalnych 

 

14 października 2022 (piątek) 

godz. 9:30 

 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - ślubowanie 

uczniów klas pierwszych;  

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

31 października 2022 (poniedziałek) Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

1 listopada 2022 (wtorek)  

Święto Wszystkich Świętych 

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

2 listopada 2022 (środa) 

 

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

11 listopada 2022 (piątek) 

 

 

Święto Niepodległości 

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

12 – 22 grudnia 2022  

(poniedziałek - czwartek) 

 

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania 

uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny 

CKE) z wybranych przedmiotów obowiązkowych na poziomie 

podstawowym 

 

o udziale w teście CKE decyduje nauczyciel przedmiotowy 
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22 grudnia 2022 (czwartek) 

godz. 12.00 

 

Wigilia szkolna 

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków 

23-31 grudnia 2022 (piątek-sobota)  

Zimowa przerwa świąteczna 

 

1 stycznia 2023 (niedziela)  

Nowy Rok  

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

do 3 stycznia 2023 (wtorek)  

Wystawianie ocen śródrocznych (za pierwszy semestr) 

 

4 stycznia 2023 (środa) 

godz. 14.00 

 

Rada Pedagogiczna – „Klasyfikacja śródroczna”;  

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków do godz. 13:25 

4 stycznia 2023 (środa) 

godz. 16.30 

 

Spotkania rodziców z wychowawcami 

 

6 stycznia 2023 (piątek)  

Trzech Króli  

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

9 stycznia 2023 (poniedziałek)  

Początek drugiego półrocza 

 

nowy plan lekcji 

13 – 26 lutego 2023  

(poniedziałek – niedziela) 

 

Ferie zimowe 

 

27 marca 2023 (poniedziałek) 

godz. 8.15-12.35  

godz. 13.00 

 

Zajęcia lekcyjne wg normalnego rozkładu dzwonków 

Rekolekcje wielkopostne 

 

28 marca 2023 (wtorek) 

godz. 8.15-12.35 

godz. 13.00 

 

Zajęcia lekcyjne wg normalnego rozkładu dzwonków 

Rekolekcje wielkopostne 

 

29 marca 2023 (środa) 

godz. 8.15-12.35  

godz. 13.00 

 

Zajęcia lekcyjne wg normalnego rozkładu dzwonków 

Rekolekcje wielkopostne 

 

do 29 marca 2023 (środa)  

Informacja o zagrożeniach w klasach czwartych 

 

30 marca 2023 (czwartek) 

godz. 16.00 

 

Rada Pedagogiczna „Zagrożenia w klasach czwartych”; 

komunikator MS Teams 
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lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków 

5 kwietnia 2023 (środa) 

godz. 12.00 

 

Szkolne Jajko Wielkanocne 

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków do godz. 11:50 

6-11 kwietnia 2023 (czwartek-wtorek)  

Wiosenna przerwa świąteczna 

 

do 14 kwietnia 2023 (piątek)  

Informacja o proponowanych ocenach w klasach czwartych 

 

do 24 kwietnia 2023 (poniedziałek)  

Wystawianie ocen końcowych w klasach czwartych 

 

25 kwietnia 2023 (wtorek) 

godz. 14.00 

 

Rada Pedagogiczna „Klasyfikacja końcowa uczniów klas 

czwartych; Szkolenie z procedur maturalnych” 

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków do godz. 13:25 

28 kwietnia 2023 (piątek) 

godz. 12.15 

 

Uroczystość zakończenia nauki w klasach czwartych. 

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków do godz. 11:50 

1 maja 2023 (poniedziałek)  

Święto Pracy 

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

2 maja 2023 (wtorek)  

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

3 maja 2023 (środa)  

Święto Konstytucji 3 Maja 

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

4 maja 2023 (czwartek) 

 

godz. 9.00 

 

 

Pisemny egzamin maturalny: 

język polski – p. podst. 

 

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 
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5 maja 2023 (piątek) 

 

godz. 9.00 

 

godz. 14.00 

 

Pisemny egzamin maturalny: 

język angielski  – p. podst. 

 

język francuski – p. podst. 

język hiszpański – p. podst. 

język niemiecki – p. podst. 

język rosyjski – p. podst. 

język włoski – p. podst. 

 

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

8 maja 2023 (poniedziałek) 

 

godz. 9.00 

 

 

Pisemny egzamin maturalny: 

matematyka – p. podst. 

 

 

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

9 maja 2023 (wtorek) 

 

godz. 9.00 

 

godz. 14.00 

 

Pisemny egzamin maturalny: 

język angielski – p. rozszerz. 

 

filozofia –p. rozszerz. 

 

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

10 - 23 maja 2023  

Pisemne egzaminy maturalne 

 

15 maja 2023 (poniedziałek)   

Nowy plan lekcji 

 

do 17 maja 2023 (środa)  

Informacja o zagrożeniach w klasach pierwszych, drugich  

i trzecich 

 

18 maja 2023 (czwartek) 

godz. 14.00 

 

Rada Pedagogiczna „Zagrożenia w klasach pierwszych, 

drugich i trzecich”  

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków do godz. 13:25 
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18 maja 2023 (czwartek) 

godz. 16.30 

 

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych, drugich 

i trzecich z wychowawcami 

 

do 7 czerwca 2023 (środa)  

Informacja o proponowanych ocenach w klasach pierwszych, 

drugich i trzecich 

8 czerwca 2023 (czwartek)  

Boże Ciało 

 

dzień ustawowo wolny od pracy 

9 czerwca 2023 (piątek)  

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

do 16 czerwca 2023 (piątek)  

Wystawianie ocen rocznych (klasyfikacyjnych) 

 

19 czerwca 2023 (poniedziałek) 

godz. 16.00 

 

Rada Pedagogiczna „Klasyfikacja roczna”; komunikator MS 

Teams 

 

lekcje wg skróconego rozkładu dzwonków 

22 czerwca 2023 (czwartek) 

godz. 9.00 

godz. 10.15 

 

Msza Św. (dla chętnych) 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 

 

22 czerwca 2023 (czwartek) 

godz.12.30 

 

Rada Pedagogiczna „Podsumowanie pracy w roku szkolnym 

2022/2023”  

 

23 czerwca 2023 (piątek) 

 

 

Dzień dyrektorski  
(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

 

dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023  

Ferie letnie 
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Dni wolne od zajęć lekcyjnych z puli 10 dni do dyspozycji dyrektora szkoły  

(§ 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego) 

  zaplanowano na: 

 14 października 2022 – Dzień Edukacji Narodowej 

 31 października 2022 - dzień przed Świętem Wszystkich Świętych  

 2 listopada 2022 – dzień po Święcie Wszystkich Świętych 

 2 maja 2023 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 4,5,8,9 maja 2023 – Egzaminy Maturalne 

 9 czerwca 2023 – piątek po Bożym Ciele 

 23 czerwca 2023 

 


