
KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Lp. Wydarzenie Termin Godzina Osoby 

odpowiedzialne 

 

I. 

 

Organizacja roku szkolnego 

 
1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

Uroczystość z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego 2022/2023 

 

1.09.2022 r. według ustalonego 

harmonogramu 

dyrektor 

2.  I półrocze klas maturalnych 

 

01.09.2022 r. –22.12.2022 r. 

3.  II półrocze klas maturalnych 2.01.2023 r. – 28.04.2023 r. 

 

4.  I półrocze klas promocyjnych               

i kończących branżowych 

 

01.09.2022 r. –20.01.2023 r. 

5.  II półrocze klas promocyjnych           

i kończących branżowych 

 

23.01.2023 r. – 23.06.2023 r. 

6.  Złożenie deklaracji z wyborem 

przedmiotów na maturze przez 

uczniów przystępujących do 

egzaminu maturalnego. 

30.09.2022 r. do godz. 14.30 uczniowie 

przystępujący do 

egzaminu maturalnego 

7.  Złożenie wniosków przez uczniów 

przystępujących do egzaminu 

maturalnego o dostosowanie 

warunków egzaminu do 

indywidualnych potrzeb. 

 

30.09.2022 r. do godz. 14.30 uczniowie 

przystępujący do 

egzaminu maturalnego 

posiadający opinię z 

PPP 

8. Zimowa przerwa świąteczna. 

 

23.12.2022 r.                

– 31.12.2022 r. 

 Rozporządzenie MEiN 

9. Termin zawiadomienia uczniów 

klas  maturalnych  o ostatecznie 

wystawionych ocenach za                         

I półrocze. 

19.12.2022 r.  

 

 

wszyscy nauczyciele 

uczący 

10. Termin zawiadomienia uczniów 

klas promocyjnych i kończących 

branżową szkołę I stopnia                                

17.01.2023 r.  wszyscy nauczyciele 

uczący 



o ostatecznie wystawionych 

ocenach za I półrocze. 

11. Studniówka 21.01.2023 r. 

 

 dyrektor i 

wychowawcy klas 

maturalnych 

12. Ferie zimowe. 13.02.2023 r.                  

– 26.02.2023 r. 

 

 Rozporządzenie MEiN 

13. Termin zawiadomienia uczniów 

klas maturalnych o 

przewidywanych ocenach 

końcowych. 

11.04.2023 r. do końca zajęć 

lekcyjnych              

w tym dniu 

wychowawcy klas 

14. Przerwa wiosenna. 6.04.2023 r.                  

- 11.04.2023 r. 

 Rozporządzenie MEiN 

 

15. 

 

Ostateczny termin wystawienia 

ocen uczniom klas maturalnych. 

21.04.2023 r. do końca zajęć 

lekcyjnych             

w tym dniu 

wszyscy nauczyciele 

uczący 

16. Dni Otwarte  do ustalenia  

17. Zakończenie zajęć w klasach 

maturalnych – absolutorium                      

i uroczyste wręczenie świadectw 

ukończenie szkoły. 

28.04.2023 r.  wychowawcy klas IV 

po szkole podstawowej 

J. Kacprzak 

A. Podsiadła 

M. Stolarczyk 

18. Zawiadomienie rodziców i uczniów 

klas promocyjnych i kończących 

branżową szkołę I stopnia                            

o przewidywanych ocenach 

rocznych. 

5.06.2023 r. spotkania 

wychowawców                    

z rodzicami 

wychowawcy klas 

 

wszyscy nauczyciele 

uczący 

19. Ostateczny termin wystawienia 

ocen rocznych dla uczniów klas 

promocyjnych i kończących 

branżową szkołę I stopnia. 

16.06.2023 r.  wychowawcy klas 

wszyscy nauczyciele 

uczący 

20. Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego i wręczenie świadectw 

promocyjnych. 

23.06.2023 r.  dyrektor                          

wicedyrektor 

wychowawcy klas 

21. 

 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego i wręczenie świadectw 

absolwentom Branżowej Szkoły  

I Stopnia. 

23.06.2023 r. 

 

 

 

 

dyrektor                          

wicedyrektor 

wychowawcy klas 



22. Egzamin zawodowy. etap pisemny – 

11.01.2023 r. 

etap praktyczny-  

6.06.2023 r.  oraz                     

7.06.2023 r. 

pozostałe 

kwalifikacje 

zgodnie z 

harmonogramem 

CKE 

  

23. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

dla uczniów poza dniami ustawowo 

wolnymi. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

Technikum – do 10 dni 

11.01.2023 r. egz. 

pisemny 

04.05.2023 r. matur 

05.05.2023 r. matur 

08.05.2023r. matur 

6.06.2023 r. 
egz.praktyczny  

7.06.2023 r. egz. 

praktyczny. 

31.10.2022 r. 

2.05.2023 r. 

9.06.2023 r. 

Dzień Otwarty – 

III/IV 2023 r. 

  

24. Spotkanie z rodzicami klas 

maturalnych. Wybór delegatów do 

Rady Rodziców. Komitet 

studniówkowy. 

 

Spotkanie z rodzicami.             

Wybór delegatów do Rady 

Rodziców. 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami 

 

6.09.2022 r. 

 

 

 

 

21.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2022 r. 

1.02.2023 r. 

12.04.2023 r. 

(klasy maturalne) 

5.06.2023 r. 

rodzice klas IV 

technikum po 

gimnazjum 

 

 

rodzice klas                

I, II, III 

technikum,                    

IV klas po szk. 

podstawowej                               

oraz I, II i III BS 
 
według 

ustalonego 

harmonogramu 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

dyrektor i 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

wychowawcy klas 

wszyscy nauczyciele 

 



 

II. 
 

Zebrania Rady Pedagogicznej 

1. Zatwierdzenie dokumentów szkoły, 

ruchu uczniów i zapoznanie                        

z aktualnymi przepisami prawa 

oświatowego. 

 

15.09.2022 r. 

 

16.00 dyrektor  

i wicedyrektor 

2. Zebranie Rady Pedagogicznej - 

WDN 

25.10.2022 r. 16.00 dyrektor  

i wicedyrektor 

3. Szkoleniowe zebranie Rady 

Pedagogicznej 

według planu 

WDN na rok 

szkolny 

2022/2023 

 

 dyrektor 

4. Zebranie Rady Pedagogicznej 

klasyfikacyjne klas maturalnych. 

21.12.2022 r. 

 

16.00 dyrektor  

i wicedyrektor 

5. Zebranie Rady Pedagogicznej klas 

promocyjnych i kończących 

branżową szkołę I stopnia. 

 

19.01.2023 r.   

6. Zebranie Rady Pedagogicznej po                  

I półroczu. 

 

31.01.2023 r. 16.00 dyrektor  

i wicedyrektor 

7. Szkoleniowe Zebranie Rady 

Pedagogicznej – procedury 

przeprowadzania egzaminu 

maturalnego. 

kwiecień 2023 r.  dyrektor  

i wicedyrektor 

8. Szkoleniowe Zebranie Rady 

Pedagogicznej – procedury 

przeprowadzania egzaminu 

zawodowego. 

grudzień 2022 r. / 

styczeń 2023 r. 

maj 2023 r. 

 dyrektor  

i wicedyrektor 

9. Zebranie Rady Pedagogicznej 

klasyfikacyjne klas maturalnych. 

 

25.04.2023 r.  dyrektor  

i wicedyrektor 

10. Zebranie Rady Pedagogicznej 

klasyfikacyjne klas promocyjnych              

i kończących branżową szkołę I 

stopnia. 

19.06.2023 r. 

 

16.00 dyrektor 

 i wicedyrektor 

11. Zebranie Rady Pedagogicznej 

podsumowujące rok szkolny 

2022/2023. 

29.08.2023 r.  dyrektor  

i wicedyrektor   

przewodniczący 

przedmiotów 

zespołowych 

12. Zebranie Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z decyzją Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 

Wicedyrektor 

 



 

 

 

III. 

 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego 

 

 
1. Wybór przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego i opiekuna SU. 

wrzesień  opiekunowie SU 

 

2. Spotkania dyrekcji                                      

z przedstawicielami SU. 

do uzgodnienia 

 

 samorząd uczniowski 

 

IV. 

 

Uroczystości szkolne 

 

 
1. Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2022/2023 

 

01.09.2022 r. zgodnie z 

ustalonym 

harmonogramem 

dyrektor 

B.Kamiński      

(nagłośnienie) 

2. Narodowe Czytanie 2022 

 

12.09.2022 r.  A. Boczkowska 

 

M. Bęc          

(nagłośnienie) 

3. Uroczysta akademia z okazji 

Święta Edukacji Narodowej                       

i Ślubowanie klas I. 

 

13.10.2022 r.  K. Kot                                       

K. Telbuch                                 

A. Zasławska          

wychowawcy klas I 

B. Kamiński          

(nagłośnienie) 

4. Akademia z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości 

 

10.11.2022 r.  K. Marchewka 

A. Budner 

M. Bęc     

(nagłośnienie) 

5. Jasełka 

 

grudzień 2022 r. 

 

 A. Mazur                                                                                                                                                                              

M. Dróżdż-Zagożdżon                                                         

ks. J. Wierzbicki  

A. Budner 

B. Kamiński         

(nagłośnienie) 



6. Święto Szkoły – Dzień Patrona 

Akademia z okazji Święta 

Konstytucji 3 Maja 

oraz uroczystość ślubowania klas  

I mundurowych technikum 

logistycznego. 

 

27.04.2023 r.  M. Śliwa 

K. Waszkiewicz 
K. Marchewka 

M. Gumowski 

A. Ośka  

S. Karpeta  

L. Stępień 

M. Bęc (nagłośnienie) 

7. Uroczystość rozdania świadectw 

absolwentom technikum                              

i wręczenie certyfikatów 

absolwentom technikum 

logistycznego. 

28.04.2023 r.  J. Kacprzak                        

A. Podsiadła          

M. Stolarczyk 

M. Bęc (nagłośnienie) 

8. Uroczyste rozdanie świadectw 

absolwentom branżowej szkoły I 

stopnia. 

23.06.2023 r.  M. Śliwa                           

K. Feruś 

M. Bęc (nagłośnienie) 

9. 

 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2022/2023. 

23.06.2023 r.  dyrektor 

wychowawcy klas 

 

 


