
Dni ustawowo wolne w roku szkolnym 2022/2023 

Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 (wtorek) 

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 (piątek) 

Trzech Króli 6 stycznia 2023 (piątek) 

Boże Ciało 8 czerwca 2023 (czwartek) 
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Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022  

Zebranie z rodzicami - organizacyjne  

(Statut Szkoły, ZWO, wybór rad oddziałowych / przedstawiciela do Rady Rodziców) 

14-15 września 2022  
(środa, czwartek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 października 2022 (piątek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31  października 2022 (poniedziałek) 

Zebranie z rodzicami - śródroczne 16-17 listopada 2022 
(środa, czwartek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 

Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 19 stycznia 2023 (piątek) 

Rada klasyfikacyjna 23 stycznia 2023 (poniedziałek) 

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania i 
zachowania za I okres 

25-26 stycznia 2023  
(środa, czwartek) 

Ferie zimowe 30  stycznia – 12 lutego 2023 

Rada podsumowująca pracę w I okresie 2022/23 (20/27)  luty 2023  

Zebranie z rodzicami - śródroczne. 29-30 marca 2023  
(środa, czwartek) 

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2023 (wtorek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 22 maja 2023 (poniedziałek) 

Egzamin ósmoklasisty 
(Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII) 

 23-24-25 maja 2023 

Termin wystawienia ocen przewidywanych na koniec roku 
szkolnego 

5 czerwca 2023  
(poniedziałek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9 czerwca 2023  
(piątek) 

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 12 czerwca 2023  
(poniedziałek) 

Rada klasyfikacyjna 16 czerwca 2023  
(piątek) 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023  



Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Dzień wolny w Dniu Edukacji Narodowej 

 
14 października 2022 (piątek) 

Dzień wolny przed Świętem Wszystkich Świętych 31 października 2022 
(poniedziałek) 

Dzień wolny przed Świętem Konstytucji 3 Maja 

 
2 maja 2023 (wtorek) 

Dzień wolny przed egzaminem klas ósmych 

 
22 maja 2023 (poniedziałek) 

Dni wolne w trakcie trwania egzaminu klas ósmych 23-25 maja 2023 

(wtorek, środa, czwartek) 

Dzień wolny po święcie Bożego Ciała 

 
9 czerwca 2023 (piątek) 

 

 

 

 

Zebranie organizacyjne  

(Statut Szkoły, ZWO, wybór rad oddziałowych / 
przedstawiciela do Rady Rodziców). 

14-15 września 2022  
(środa, czwartek) 

 

Zebranie śródroczne. 16-17 listopada 2022 

(środa, czwartek) 
 

Zebranie podsumowujące wyniki nauczania i zachowania po I 
okresie roku szkolnego 2022/2023. 

25-26 stycznia 2023  

(środa, czwartek) 
 

Zebranie śródroczne. 29-30 marca 2023  

(środa, czwartek) 
 

 

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji terminy zebrań z rodzicami mogą ulec 
zmianie. 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 


