
I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 (01.09.2022 r. – 09.01.2023 r.) 

II OKRES ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 (10.01.2023 r. – 23.06.2023 r.) 

Data 
Dzień 

tygodnia 
Wydarzenie 

01.09.2022 r. czwartek 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. 
Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

06.09.2022 r. wtorek Zebranie Rady Pedagogicznej.  

07.09.2022 r. środa Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

08.09.2022 r. czwartek Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

15.09.2022 r. czwartek Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców.  

24.09.2022 r. sobota Piknik kajakowy. 

14.10.2022 r. piątek Pasowanie uczniów klas pierwszych. 

14.10.2022 r. piątek Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

31.10.2022 r. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

01.11.2022 r. wtorek Dzień Wszystkich Świętych. 

08.11.2022 r. wtorek Zebranie Rady Pedagogicznej. 

09.11.2022 r. środa Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów według harmonogramu. 

10.11.2022 r. czwartek Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów według harmonogramu. 

10.11.2022 r. czwartek Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

11.11.2022 r. piątek Narodowe Święto Niepodległości. 

     11.2022 r.  Próbny egzamin ósmoklasisty. 

05.12.2022 r. poniedziałek Ostateczny termin wystawienie ocen proponowanych. 

06.12.2022 r. wtorek Zebranie Rady Pedagogicznej. 

07.12.2022 r. środa Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

08.12.2022 r. czwartek Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

23.12.2022 r. 
31.12.2022 r. 

 Zimowa przerwa świąteczna. 

06.01.2023 r. piątek Święto Trzech Króli. 

09.01.2023 r. poniedziałek 
Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres. 
Zakończenie I okresu roku szkolnego 2022/2023. 

10.01.2023 r. wtorek Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. 

11.01.2023 r. środa Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

12.01.2023 r. czwartek Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

 

Uwaga! W dni zaznaczone kolorem niebieskim obowiązuje strój galowy. 

 

Zaznaczone kolorem żółtym są proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

Czerwonym kolorem oznaczono dni wolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II OKRES ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 (10.01.2023 r. – 23.06.2023 r.) 

Data 
Dzień 

tygodnia 
Wydarzenie 

16.01.2023 r. 
29.01.2023 r. 

 Ferie zimowe. 

31.01.2023 r. wtorek Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej 

22.03.2023 r. środa Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów według harmonogramu. 

23.03.2023 r. czwartek Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów według harmonogramu. 

23.03.2023 r. czwartek DZIEŃ PATRONA. 

03.04.2023 r. 
04.04.2023 r. 
05.04.2023 r. 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

Próbny egzamin ósmoklasisty, przewidywany czas Rekolekcji Wielkopostnych – dni 
wolne od zajęć dydaktycznych. 

06.04.2023 r. 
11.04.2023 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna. 

28.04.2023 r. piątek Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja. 

01.05.2023 r. poniedziałek Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 

02.05.2023 r. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

03.05.2023 r. środa Święto Narodowe 3 Maja. 

04.05.2023 r. czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

05.05.2023 r. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

15.05.2023 r. poniedziałek Ostateczny termin wystawienie ocen proponowanych. 

16.05.2023 r. wtorek Zebranie Rady Pedagogiczne. 

17.05.2023 r. środa Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

18.05.2023 r. czwartek Spotkanie wychowawców z rodzicami według harmonogramu. 

23.05.2023 r. 
24.05.2023 r. 
25.05.2023 r. 

wtorek 
środa  

czwartek 
Egzamin Ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

01.06.2023 r. czwartek DZIEŃ DZIECKA. 

02.06.2023 r. piątek Bieg Łostowicki. 

08.06.2023 r. czwartek Boże Ciało. 

09.06.2023 r. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

15.06.2023 r. czwartek Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych i końcowych. 

16.06.2023 r. piątek Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. 

23.06.2023 r. piątek Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 

27.06.2023 r. wtorek Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej  

 

Uwaga! W dni zaznaczone kolorem niebieskim obowiązuje strój galowy. 

 

Dni zaznaczone kolorem żółtym są propozycją dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

Czerwonym kolorem oznaczono dni wolne. 

 

 

 


