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SZKOLNE KALENDARIUM 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

od 1 września 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. I okres 

od 11 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. II okres 

 

DATA WYDARZENIE 

1 września 2022 r. 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

do 30 września 2022 r. 
Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu 

maturalnego 

13 października 2022 r. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

14 października 2022 r. 
Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych) 

10 listopada 2022 r. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

22 grudnia 2022 r. Jasełka szkolne oraz klasowe spotkania wigilijne 

23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna 

3 – 5 stycznia 2023 r. Diagnoza przed egzaminem maturalnym 

5 stycznia 2023 r. Ostateczny termin wystawienia ocen na I okres 

16 – 29 stycznia 2023 r. Ferie zimowe 

do 7 lutego 2023 r. 
Złożenie ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu 

maturalnego 

6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

4 kwietnia 2023 r. 
Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen 

niedostatecznych i nagannego zachowania w klasach IV 

13 kwietnia 2023 r. 
Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen 

końcowych w klasach IV 

20 kwietnia 2023 r. 
Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach 

IV 

25 kwietnia 2023 r. do 

godz. 9.00 

Termin składania wniosków przez uczniów klas czwartych o 

egzaminy klasyfikacyjne 

26 – 27 kwietnia 2023 r. Egzaminy klasyfikacyjne 

28 kwietnia 2023 r. 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach 

czwartych 

28 kwietnia 2023 r. 
Akademia z okazji Narodowego Święta 3 Maja, Pożegnanie 

klas maturalnych 

4 maja 2023 r. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie do dwóch dni roboczych 
od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno–wychowawczych 

Termin złożenia przez uczniów klas czwartych i ich rodziców 

zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z przepisami trybu 

wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania 

8 maja 2023 r. 
Sprawdzian musi odbyć się 

najpóźniej w terminie do 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżenia 

Termin ewentualnego przeprowadzenia sprawdzianu lub 

obrad komisji 
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4,5,8 maja 2023 r. 
Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów 

obowiązkowych 

8 – 22 maja 2023 r. 
Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów 

dodatkowych 

10 – 23 maja 2023 r. Część ustna egzaminu maturalnego  

30 maja 2023 r. 
Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen 

niedostatecznych i nagannego zachowania 

6 czerwca 2023 r. 
Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen 

rocznych 

16 czerwca 2023 r. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 

20 czerwca 2023 r. do 

godz. 9.00 
Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne 

21 – 22 czerwca 2023 r. Egzaminy klasyfikacyjne 

23 czerwca 2023 r.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

24 czerwca – 31 sierpnia 

2023 r. 
Ferie letnie 

27 czerwca 2023 r. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie do dwóch dni roboczych 
od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno–wychowawczych 

Termin złożenia przez uczniów klas czwartych i ich rodziców 

zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z przepisami trybu 

wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania 

30 czerwca 2023 r. 
Sprawdzian musi odbyć się 

najpóźniej w terminie do 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżenia 

Termin ewentualnego przeprowadzenia sprawdzianu lub 

obrad komisji 

7 lipca 2023 r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie 

zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 

21 sierpnia 2023 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

22 sierpnia 2023 r. 
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie 

poprawkowym 

8 września 2023 r. 

Ogłoszenie wyników (po sesji poprawkowej) egzaminu 

maturalnego i wydanie zdającym świadectw, aneksów i 

informacji o wynikach 
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DATA DNI WOLNE OD PRACY I NAUKI 

1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych 

11 listopada 2022 r. Narodowe Święto Niepodległości 

26 grudnia 2022 r. drugi dzień Bożego Narodzenia 

6 stycznia 2023 r. Święto Trzech Króli 

10 kwietnia 2023 r. drugi dzień Wielkiej Nocy 

1 maja 2023 r. Święto Pracy 

3 maja 2023 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja 

8 czerwca 2023 r. dzień Bożego Ciała 

15 sierpnia 2023 r. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

na podstawie: ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZYCH 

31 października 2022 r. 

28 kwietnia 2023 r. 

2 maja 2023 r. 

4 maja 2023 r. 

5 maja 2023 r. 

8 maja 2023 r.  

9 maja 2023 r. 

9 czerwca 2023 r. 

 

 

 


