
     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r 

2. Przygotowanie uczniów oraz rodziców klas 0, I i rozpoczynających 

naukę w naszej szkole do korzystania z Platformy Ms Teams – 

utworzenie kont uczniowskich, szkolenie rodziców klas I-III oraz 

zerówek  

do 16 września 2022r 

3. Diagnoza wstępna w klasach I opanowania umiejętności 

opanowanych przez dzieci przedszkolne 

do 30 września 2022 

4. Diagnoza wstępna opanowania przez uczniów umiejętności po klasie 

I, II przeprowadzona w klasach II, III w zakresie edukacji 

polonistycznej, matematycznej i przyrodniczo – społecznej, raporty 

dostarczyć do końca października 

do  30 września 2022 r. 

5. Diagnoza wstępna opanowania przez uczniów umiejętności po klasie 

III przeprowadzona w klasach IV w zakresie j. polskiego, j. 

angielskiego, matematyki, przyrody i wychowania fizycznego, 

raporty dostarczyć do końca września 

do 30 września 2022 r. 

6. Sprawdzenie efektów nauczania w  klasach V – VIII według 

własnych narzędzi, opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego 

badania wyników z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

 

do 30 września 2022 r. 

7. Diagnoza postaw i problemów wychowawczych niezbędna do 

ewaluacji programu profilaktyczno – wychowawczego  (zespół 

wychowawczy +pedagog) 

do 9 września 2022 r.  

8. Rada pedagogiczna (zatwierdzenie planu nadzoru i planu pracy 

szkoły oraz programu wychowawczo - profilaktycznego) 

15 września 2022 r. 

czwartek 14.30 

9. Zebranie organizacyjne (informacyjno – wyborcze) dla rodziców 20 -22 września 2022 r.  

 

10. Posiedzenie Rady Rodziców 26 września 2022 r. godz. 17.00 

11.  Zgłoszenie szkoły do udziału w Wojewódzkich Konkursach 

Przedmiotowych  

październik 2022 r. 

12. Święto Szkoły  13 lub 17 października 2022 r. 

13 Pasowanie Pierwszoklasistów  październik 2022 r. 

14. Etapy szkolne wojewódzkich konkursów przedmiotowych październik/listopad 2022 r. 

15. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 paździenika 2022 r. 

16. Próbny egzamin w klasach VIII listopad/grudzień 2022 r. 

17. Czerskie Mikołajki 6 grudnia 2022 r. 

18. Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen 

klasyfikacyjnych 

5 grudnia 2022 r. 

19. Drzwi otwarte szkoły, kiermasz świąteczny oraz zebrania z 

rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach przedmiotowych 

i ocenach z zachowania) 

 8 grudnia 2022 r. 

20. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia 2023 r. 



21. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 stycznia 2023 r.  

 

22. Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  5 stycznia 2023 r. 

23. Rada klasyfikacyjna 10 stycznia 2023 r. 

 

24. Zebrania z Rodzicami (podsumowanie klasyfikacji śródrocznej) 12 stycznia 2023 r. 

25. Koniec I półrocza   31 stycznia 2023 r. 

26. Rada podsumowująca  1 lutego 2023 r. 

27. Ferie zimowe 16 stycznia – 29 styczeń 2023 r. 

28. Zimowisko  16 stycznia  – 20 stycznia 2023 r. 

29. Próbny egzamin w klasach VIII luty 2023 r. 

30. Rekolekcje wielkopostne  - trzecia próba egzaminacyjna marzec  2023 r. 

31. Zebranie z rodzicami (informacja o postępach w nauce) połączone z 

Festynem Rodzinnym 

marzec 2023 r. 

 

32. Promocja i drzwi otwarte szkoły   23 marca 2023 r. 

33. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia -11 kwietnia 2023 r. 

34. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 maja 2023 r. 

35. Egzamin po klasie VIII: 

 język polski 

 matematyka 

 język obcy nowożytny 

 

23 maja 2023 r. 

24 maja 2023 r. 

25  maja 2023 r. 

 

36. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty kwiecień /maj 2023 r. 

37. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 

klas, które nie przystępują do egzaminów zewnętrznych  

23, 24, 25 maja 2022 r.  

 

38. Badanie wyników nauczania w klasach VII w zakresie kompetencji 

matematycznych, języka polskiego i języka angielskiego 

 maj 2023 r. 

39. Ostateczny termin wystawiania  przewidywanych ocen 

klasyfikacyjnych i zachowania 

12 maja 2023 r. 

40. Drzwi otwarte szkoły i zebrania z rodzicami (informacja o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych) 

16 maja 2023 r. 

 

41. Dzień Dziecka  1 czerwca 2023 r. 

42. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9 czerwca 2023 r. 

43. Święto Rodziny maj/czerwiec 2023 r. 

44. Ostateczny termin wystawienia ocen końcowo rocznych 12 czerwca 2023 r. 

45. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 19 czerwca 2023 r. 

46. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

uroczystość rozdania świadectw 

23 czerwca 2023 r. 

47. Rada podsumowująca 27 czerwca 2023 r. 

48. Termin wydawania zaświadczeń z wynikami egzaminu 

ósmoklasistom  

lipiec 2023 r. 



   


