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Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2022 r.

2.

Diagnoza wiedzy uczniów klas pierwszych

do 28 września 2022 r.

3.

Zebrania z rodzicami uczniów

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

5.

Wszystkich Świętych – dzień wolny

01 listopada 2022 r.

6.

Święto Niepodległości – dzień wolny

11 listopada 2022 r.

7.

Drzwi otwarte szkoły

17 listopada 2022 r.

8.

Próbna matura z j. polskiego

22 listopada 2022 r.

9.

Próbna matura z matematyki

23 listopada 2022 r.

10.

Próbna matura z j. obcego

24 listopada 2022 r.

11.

Próbna matura z przedmiotów wybranych

25 listopada 2022 r.

12.

Wstępna klasyfikacja semestralna uczniów klas programowo najwyższych
technikum – wszystkie przewidywane oceny roczne z przedmiotów oraz z
zachowania. Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach
semestralnych lub o nieklasyfikowaniu.

28 listopada 2022 r.

13.

Obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych
ocenach semestralnych, w tym: niedostatecznych, nieklasyfikowaniu lub
nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania uczniów klas programowo
najwyższych technikum.

01 grudnia 2022 r.

14.

Klasyfikacja semestralna uczniów klas programowo najwyższych
technikum – wszystkie oceny roczne z przedmiotów oraz z zachowania.
Powiadomienie uczniów i rodziców o ocenach rocznych lub o
nieklasyfikowaniu, nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania.

16 grudnia 2022 r.

15.

Zakończenie pierwszego semestru zajęć edukacyjnych klas programowo
najwyższych technikum.

22 grudnia 2022 r.

16.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

17.

Nowy Rok

01 stycznia 2023 r.

18.

Trzech Króli

06 stycznia 2023 r.

19.

Wstępna klasyfikacja uczniów – wszystkie przewidywane oceny
semestralne z przedmiotów oraz z zachowania. Powiadomienie uczniów
o ocenach semestralnych lub o nieklasyfikowaniu.

16 grudnia 2022 r.

wrzesień, listopad,
styczeń, kwiecień
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20.

Obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych
ocenach semestralnych, w tym: niedostatecznych, nieklasyfikowaniu lub
nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania.

22 grudnia 2022 r.

21.

Klasyfikacja uczniów – wszystkie oceny semestralne z przedmiotów oraz
z zachowania. Powiadomienie uczniów o ocenach semestralnych
lub o nieklasyfikowaniu.

20 stycznia 2023 r.

22.

Obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o ocenach semestralnych,
w tym: niedostatecznych, nieklasyfikowaniu lub nieodpowiedniej
i nagannej ocenie z zachowania.

24 stycznia 2023 r.

23.

Zakończenie pierwszego semestru zajęć edukacyjnych

27 stycznia 2023 r.

24.

Ferie zimowe

25.

Wiosenna przerwa świąteczna

26.

Wstępna klasyfikacja roczna uczniów klas programowo najwyższych
technikum – wszystkie przewidywane oceny roczne z przedmiotów oraz
z zachowania. Powiadomienie uczniów o ocenach rocznych lub
o nieklasyfikowaniu.

24 marca 2023 r.

27.

Obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych
ocenach rocznych, w tym: niedostatecznych, nieklasyfikowaniu lub
nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania uczniów klasach
programowo najwyższych technikum.

28 marca 2023 r.

28.

Drzwi otwarte szkoły

30 marca 2023 r.

29.

Diagnoza przyrostu wiedzy uczniów w klasach I, II, III technikum

kwiecień 2023 r.

30.

Klasyfikacja końcowa uczniów klas programowo najwyższych technikum –
wszystkie oceny roczne z przedmiotów oraz z zachowania.
Powiadomienie uczniów i rodziców o ocenach rocznych lub
o nieklasyfikowaniu, nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania
uczniów klasach programowo najwyższych technikum.

21 kwietnia 2023 r.

31.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych technikum

28 kwietnia 2023 r.

32.

Międzynarodowe Święto Pracy

01 maja 2023 r.

33.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02 maja 2023 r.

34.

Święto Konstytucji

03 maja 2023 r.

35.

36.

37.

Egzamin maturalny - j. polski
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
Egzamin maturalny – język angielski
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
Egzamin maturalny - matematyka

13 lutego 2023 r. –
26 lutego 2023 r.
06 kwietnia 2023 r. –
11 kwietnia 2023 r.

04 maja 2023 r.

05 maja 2023 r.

08 maja 2023 r.
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38.

Wstępna klasyfikacja roczna uczniów – wszystkie przewidywane oceny
roczne z przedmiotów oraz z zachowania. Powiadomienie uczniów
o ocenach rocznych lub o nieklasyfikowaniu.

26 maja 2023 r.

39.

Obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych
ocenach rocznych, w tym: niedostatecznych, nieklasyfikowaniu lub
nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania.

01 czerwca 2023 r.

40.

Dzień sportu szkolnego

01 czerwca 2023 r.

41.

Boże Ciało

08 czerwca 2023 r.

42.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

09 czerwca 2023 r.

43.

Klasyfikacja końcowa uczniów – wszystkie przewidywane oceny roczne z
przedmiotów oraz z zachowania. Powiadomienie uczniów o ocenach
rocznych lub o nieklasyfikowaniu, nieodpowiedniej i nagannej ocenie z
zachowania.

16 czerwca 2023 r.

44.

Egzaminy zawodowe

06 czerwca 2023 r.

45.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

46.

24 czerwca 2023 r. –

Ferie letnie

31 sierpnia 2023 r.
EGZAMINY ZAWODOWE
(część pisemna)
Sesja zimowa

10.01.2023 r. /wtorek/

Kwalifikacje: wszystkie
Sesja letnia

06.06.2023 r. /wtorek/

Kwalifikacje: wszystkie
EGZAMINY ZAWODOWE
(część praktyczna)

47.

Sesja zimowa

Terminy

Model egzaminu

Kwalifikacje

09.01.2023 r.

d

OGR.04

09.01.2023 r. - 21.01.2023 r.

dk

BUD.14

09.01.2023 r. - 21.01.2023 r.

w

LES.02

09.01.2023 r. - 21.01.2023 r.

wk
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Sesja letnia

Terminy

Model egzaminu

Kwalifikacje

01.06.2023 r.

d

OGR.03

01.06.2023 r. – 18.06.2023 r.

dk

-

01.06.2023 r. – 18.06.2023 r.

w

BUD.12

01.06.2023 r. – 18.06.2023 r.

wk

-

Harmonogram matury 2023 w terminie głównym
Część ustna egzaminu maturalnego
Data

Godzina 9:00

4 maja

język polski – poziom
podstawowy - pp

5 maja

język angielski – poziom
podstawowy – pp

Godzina 14:00

Język niemiecki – poziom
podstawowy - pp

6, 7 maja
matematyka – poziom
podstawowy – pp

8 maja

język angielski – pr

9 maja

48.

10 maja

wiedza o społeczeństwie – pr

11 maja

biologia – pr

12 maja

matematyka – pr

język niemiecki – pr

13, 14 maja
15 maja

chemia - pr
geografia – pr

16 maja
17 maja

język polski – pr

18 maja

historia - pr

19 maja

fizyka – pr

20, 21 maja
22 maja

Informatyka - pr

Przekazanie do szkół świadectw z wynikami egzaminów maturalnych odbędzie się 7 lipca 2023 r.
Więcej informacji, w tym dokładny harmonogram matury dla matury w terminie dodatkowym można znaleźć na stronach
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali
egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu
poprawkowego w terminach:
49.



Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9.00.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw dojrzałości dla egzaminu poprawkowego – 08 września
2023 r.
Więcej informacji na temat terminu poprawkowego egzaminu maturalnego w 2023 r. można znaleźć na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
50.

Egzaminy poprawkowe i przygotowanie do roku 2023/2024

51.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

23 - 31 sierpnia 2023 r.
01 września 2023 r.
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