
 

Terminarz roku szkolnego 2022/2023 
I semestr trwa od 01.09.2022 r. do  08.01.2023 r.  
II semestr trwa od 09.01.2023 r. do 23.06.2023 r. 

 

DATA WYDARZENIE 
01.09.2022 (czwartek) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Test diagnostyczny z języka 

angielskiego w klasach pierwszych liceum i technikum. 

07.09.2022 (środa) Spotkania z rodzicami uczniów liceum i  technikum. 

08.09.2022 (czwartek) Spotkanie Rady Rodziców – 16.30. 

wrzesień Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim. 

wrzesień Kampania wyborcza związana z wyborem Samorządu 
Uczniowskiego. 

14.10.2022 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej. Konferencja szkoleniowa. 

21.10.2022 (piątek) Obchody 100-lecia szkoły. 

22.10.2022 (sobota) Obchody 100-lecia szkoły - Festyn rocznicowy. 

31.10.2022 (poniedziałek) – dzień 
wolny od pracy 

Odpracowano 22.10.2022 r. 

01.11.2022 (wtorek) – dzień wolny 
od pracy 

Dzień Wszystkich Świętych. 

11.11.2022 (piątek) – dzień wolny 
od pracy 

Święto Niepodległości. 

24.11.2022 (czwartek) Spotkania z rodzicami uczniów liceum i  technikum. 

15.12.2022 (czwartek) Wigilia Szkolna. 

najpóźniej do 16.12.2022 (piątek) Wpisanie przewidywanej oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych i 
zachowania uczniom liceum i technikum.  

23.12.2022 (piątek) – 01.01.2023 Zimowa przerwa świąteczna. 

do 05.01.2023 (czwartek) Ostateczny termin wpisania ocen śródrocznych do dzienników. 

06.01.2023 (piątek) – dzień wolny 
od pracy 

Święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego). 

10.01.2023 (wtorek) Egzamin zawodowy + konferencja klasyfikacyjna  – dzień wolny od 
zajęć dydaktycznych 

16.01.2023 – 29.01.2023 Ferie zimowe. 

31.01.2023 (wtorek) Spotkanie Rady Rodziców. Spotkania z rodzicami uczniów liceum i 
technikum. 

11.02.2023 (sobota) Studniówka. 

Marzec-Kwiecień Rekolekcje Wielkopostne.  

21.03.2023 (wtorek) Dzień Otwarty Szkoły. 

29.03.2023 (środa) Spotkania z rodzicami uczniów liceum i technikum. 

Kwiecień Praktyki zawodowe w technikum – grupa 1 

06.04.2023 - 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna. 

najpóźniej do 13.04.2023 
(czwartek) 

Wpisanie przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i 
zachowania uczniom klas 4 liceum i technikum. 

najpóźniej do 14.04.2023 (piątek) Poinformowanie wszystkich rodziców uczniów klas 4 liceum i 
technikum o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania. 

najpóźniej do 20.04.2023 
(czwartek) 

Ostateczny termin wpisania ocen rocznych klas 4 liceum i 
technikum po gimnazjum. 

24.04.2023 (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas 4 liceum i technikum 
po gimnazjum. 

28.04.2023 (piątek) Uroczyste pożegnanie absolwentów klas 4 liceum i technikum.  

Maj Praktyki zawodowe w technikum – grupa 2 



 

01.05.2023 (poniedziałek) – dzień 
wolny od pracy 

Święto pracy. 

02.05.2023 (wtorek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

03.05.2023 (środa) - dzień wolny 
od pracy 

Święto Konstytucji 3 Maja. 

04.05.2023 (czwartek) Egzaminy maturalne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

05.05.2023 (piątek) Egzaminy maturalne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

08.05.2023 (poniedziałek) Egzaminy maturalne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

09.05.2023 (wtorek) Egzaminy maturalne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Maj-czerwiec Spotkania z rodzicami uczniów liceum i technikum – wg. potrzeb. 

najpóźniej do 06.06.2023 (wtorek) Wpisanie przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i 
zachowania uczniom liceum i technikum. 

najpóźniej do 07.06.2023 (środa) Poinformowanie wszystkich rodziców o przewidywanych ocenach 
rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów liceum i 
technikum. 

07.06.2023 (środa) Egzamin zawodowy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

08.06.2023 (czwartek) – dzień 
wolny od pracy 

Boże Ciało. 

09.06.2023 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

do 15.06.2023 (czwartek) Ostateczny termin wpisania ocen końcowych do dzienników. 

19.06.2023 (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna. 

22.06.2023 (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

23.06.2023 (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

do 23.06.2023 Składanie przez uczniów podań o egzaminy poprawkowe. 

 


