
Kalendarz szkolny 2022/2023 

Wydarzenie Data 
Dzień 

tygodnia/godzina 
Uwagi 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego 
01.09.2022r. czwartek  

I semestr nauki 01.09.2022 r. – 13.01.2023 r.   

I semestr nauki – klasy 

maturalne 
01.09.2022 – 16.12.2022 r.  klasy programowo najwyższe 

II semestr nauki 30.01.2023 r. – 23.06.2023 r.   

II semestr nauki – klasy 

maturalne 
19.12.2022 r. – 28.04.2023 r.  klasy programowo najwyższe  

Zimowa przerwa 

świąteczna 
23.12. – 31.12.2022 r.   

Ferie zimowe 16.01. – 29.01.2023 r.   

Dzień otwarty marzec  po targach edukacyjnych 

Wiosenna przerwa 

świąteczna 
06.04. – 11.04.2023 r.   

Zakończenie nauki w 

klasach maturalnych 
28.04.2023 r. piątek  

Egzamin maturalny 
Od 04.05.2023 r. do 

23.05.2023 r. 
 

według komunikatu 

Dyrektora CKE 

Zakończenie roku 

szkolnego 
23.06.2023r. piątek  

Ferie letnie 26.06. – 31.08.2023 r.   

Egzaminy poprawkowe 24,25.08.2022r. czwartek, piątek   

Poprawkowa sesja 

maturalna 

21.08.2023 r. 

22.08.2023 r. 

poniedziałek 

wtorek 

część ustna 

część pisemna 

Termin ogłoszenia 

wyników matur 
07.07.2023 r. piątek  

Termin ogłoszenia 

wyników matur 

poprawkowych 

08.09.2023 r. piątek  

Egzaminy zawodowy 

pisemne  

10.01.2023 r. 

02.06.2023 r. 

wtorek 

piątek 
formuła 2012 i 2017 

10.01. – 14.01.2023 r. 

02.06. – 07.06.2023 r. 
 formuła 2019 



Praktyki 08.05 – 02.06.2023 r.  
III TE, IV TEP, III TI,  

IV TIP, III TO, IV TOP 

 

 

 

 

Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2022/2023 

Zebrania i dni otwarte Data Uwagi 

Zebranie rodziców 30.09.2022 r. Wszystkie klasy + komitet 

rodzicielski 

Dzień otwarty dla wszystkich 

klas 

18.11.2022 r.  

Zebranie z rodzicami 05.01.2023 r. maturzyści 

Zebranie z rodzicami 13.01.2023 r. pozostali 

Zebranie z rodzicami 28.03.2023 r. maturzyści 

Zebranie z rodzicami 28.04.2022 r.  pozostali 

Dzień Otwarty Po targach 

edukacyjnych 

w marcu 

 

Rady pedagogiczne Data Dzień tygodnia/godzina 
Rada pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 

2021/2022 
26.08.2022 r. piątek 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru i 

plan dydaktyczno-wychowawczy 
12.09.2022 r. poniedziałek 

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr 

nauki klas maturalnych 
12.12.2022 r. poniedziałek 

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr 

nauki 
09.01.2023 r. poniedziałek 

Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr 

nauki klas maturalnych 
25.04.2023 r. wtorek 

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr 

nauki 
21.06.2023 r. środa 

 

Proponowane dodatkowe dni wolne: 

przed 11 listopada 31.10.2022 r. 

Po 1 maja 02.05.2023 r. 

w trakcie obowiązkowych egzaminów 

maturalnych 
04 – 08.05.2023 r. 

po Bożym Ciele 09.06.2023 r. 

Uroczystości Data Dzień 

tygodnia/godzina 

Wigilia 22.12.2022 r. czwartek 


