
 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

XCIV LO 
 

I półrocze trwa od 1.09.2022. do 22.01.2023. 

II półrocze trwa od 23.01.2023. do 23.06.2023.  

dla klas maturalnych od 23.01.2023. do 28.04.2023. 
 

 

Zebrania z rodzicami  

 

7.09.2022. Godz.18.00 spotkanie z wychowawcami w salach  

 

godz.19.00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Studniówki 

godz.19.00 spotkanie trójek klasowych całej szkoły 

i wybór Rady Rodziców 

Klasy 4 informacja o maturze 

Klasy 1 informacja o zasadach panujących w szkole  

12.10.2022. Dzień otwarty na prośbę rodziców lub nauczycieli. Dzień procedur 

9.11.2022.  godz. 17.00 Rada 

godz.18.00 zebrania rodziców  

dyżur wszystkich nauczycieli 

7.12.2022. Dzień otwarty na prośbę rodziców lub nauczycieli. Dzień procedur 

4.01.2023. godz. 17.00 Rada 

godz.18.00 zebrania z rodzicami  

informacje o proponowanych ocenach śródrocznych 
dyżur wszystkich nauczycieli 

8.02.2023. Dzień otwarty na prośbę rodziców lub nauczycieli. Dzień procedur 

29.03.2023. godz. 17.00 Rada  

godz. 18.00 zebrania z rodzicami 

informacje o proponowanych ocenach rocznych dla kl. 4 
dyżur wszystkich nauczycieli 

19.04.2023. Dzień otwarty na prośbę rodziców lub nauczycieli. Dzień procedur 

24.05.2023. 

 

 

godz. 17.00 Rada  

godz.18.00 zebrania z rodzicami  

informacje o proponowanych ocenach rocznych  
dyżur wszystkich nauczycieli 

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022. –31.12.2022. 

Studniówka 27.01.2023. 

Ferie zimowe 13.02.2023. – 26.02.2023. 

Wiosenna przerwa świąteczną 6.04.2023. – 11.04.2023. 

Zakończenie zajęć dla klas 4 28.04.2023.  

Egzaminy  maturalne 4-23.05.2023. 

Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas 23.06.2023. 



 

 

Oceny za I półrocze wystawiamy do 11.01.2023. 

Oceny za II półrocze wystawiamy do 12.06.2023. 

Oceny roczne klas maturalnych wystawiamy do 17.04.2023. 

Sprawdziany wiedzy i umiejętności: 16.01.2023. godz. 13.30, 

klasy 4 – 20.04.2023. godz.13.30,             klasy 1, 2 i 3  - 14.06.2023. godz. 13.30 
 

Klasy 1  Klasy 2, 3 i 4 

Rady klasyfikacyjne 

18.01.2023. godz.15.30 

 24.04.2023. godz.15.30 (klasy 4) 

19.06.2023. godz.15.30 

Zespoły wychowawcze 

23.11.2022. godz.15.30 24.11.2022. godz.15.30 

1.06.2023. godz.15.30 31.05.2023. godz.15.30 

Rady plenarne 

13.10.2022. godz. 15.30 

25.01.2023. godz.15.30 

22.06.2023. godz.11.00  

Rady szkoleniowe 

28.09.2022. godz. 15.30 

26.10.2022. godz. 15.30 

8.03.2023. godz. 15.30 

Spotkanie dla kandydatów 

22.03.2023. godz. 18.00 
 

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 

31.10.2022. (poniedziałek) 

2.05.2023. 

4, 5, 8, 9.05.2023 (w czasie egzaminu maturalnego) 

9.06.2023. (piątek)  
 

 


