
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2022/2023 

data wydarzenie uwagi 

01września 2022 r. rozpoczęcie roku szkolnego  

23 - 31 grudnia 2022 r zimowa przerwa świąteczna dla 

województwa 

lubuskiego 

30 stycznia 2023 -12 lutego 2023 r. ferie zimowe  

6 kwietnia  - 11 kwietnia 2023 r. wiosenna przerwa świąteczna  

23 czerwca 2023 r. zakończenie roku szkolnego  

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. ferie letnie  

 

Dni ustawowo wolne: 

14 października 2022 - Dzień Edukacji Narodowej 

1 listopada 2022 - Wszystkich Świętych, 

11 listopada 2022 - Narodowe Święto Niepodległości, 

1 stycznia 2023 - Nowy Rok, 

6 stycznia 2023 – święto Trzech Króli 

1 maja 2023 - Święto Pracy      

8 czerwca 2023 - Boże Ciało 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w ZE9:  

• 31 października 2022 (poniedziałek) 

• 2 maja 2023 r. (wtorek) 

• 23, 24, 25 maja 2023 r. (egzaminy 8 kl. – wtorek, środa, czwartek)  

• 9 czerwca 2023 r. (piątek) 

• 16 czerwca 2023 r. (piątek) 

 

Uroczystości / wydarzenia szkolne 

1 września 2022 – rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września 2022 – ślubowanie klas pierwszych 

wrzesień 2022 – wybory do Samorządu Uczniowskiego 

wrzesień 2022– wybory Rady Rodziców 

 

Terminy egzaminów zewnętrznych 

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się: 

1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) -  godz. 9.00 

2. matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9.00, 

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9.00. 



 

Termin dodatkowy egzaminów ósmoklasisty: 13-15 czerwca 2022 

 

Zadania  związane z ocenianiem szkolnym 

22 grudnia 2022 – informacja o proponowanych ocenach na półrocze 

13 lutego 2023 r. – rada podsumowująca I półrocze 

15 maja 2023 r. – oceny proponowane – końcoworoczne (tu: informacja o zagrożeniach) 

 

Terminy spotkań ws. IPETów 

• 26-30.09.2022 

• 16-20.01.2023 

• 29.05 – 2.06.2023 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

 

Zebrania 

konsultacje 

 
Kl. I 

 
Kl. II 

 
Kl. III-VIII  

zebrania 
 

6-7.09.2022 13-14.09.2022 20 - 21.09.2021 

zebrania 
 

10 - 11.01.2023 

zebrania 16 - 17.05.2023 

 

Konsultacje z nauczycielami – w każdym tygodniu wg grafiku godzin dostępności. 

 


