
KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 

 

Lp. Zdarzenia – czynności Termin 

   

1. Organizacja roku szkolnego 

- uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

 

 

 

1.09.2022 (czwartek) 

 

- I semestr 

- II semestr  

 

1.09.2022–   29.01.2023  

13.02.2023 – 23.06.2023  

 

1.09.2022-22.12.2022                         mat.kl. LO 

2.01.2023 -28.04.2023 

 

- ferie zimowe 

 

30.01.2023– 12.02.2023  

 

- przerwy świąteczne 

● zimowa 

● wiosenna 

 

 

23.12.2022  – 1.01.2023 

6.04.2023     – 11.04.2023 

 

- zakończenie roku szkolnego  

 

 

23.06.2023 

 

Ferie letnie 26.06.2023  – 31.08.2023  

 

Egzaminy maturalne godz. 9.00 04.05.2023 (CZWARTEK) język polski (240 minut)  

05.05.2023 (PIĄTEK) język angielski pp (120 minut) 

08.05.2023 (PONIEDZIAŁEK) matematyka (180 

minut) 

Egzaminy ustne – 10.05.2023 (ŚRODA) – 

23.05.2023 (WTOREK) – dokładny termin 

podany później  

 



09.05.2023 (WTOREK) język angielski pr (150 

minut) 

11.05.2023 (CZWARTEK) biologia  pr (180 minut) 

16.05.2023 (WTOREK) geografia pr (180 minut) 

17.05.2023 (ŚRODA) język polski pr (180 minut) 

 

WYNIKI 07.07.2023 (PIĄTEK) 

 

język polski 

język angielski 

 

Egzaminy klas ósmych godz. 

9.00  

23.05.2023 (WTOREK) język polski (120 minut) 

24.05.2023 (ŚRODA) matematyka (100 minut) 

25.05.2023 (CZWARTEK) język angielski (90 minut)  

 

WYNIKI 03.07.2023 (PONIEDZIAŁEK)  

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć z puli  

dyrektora szkoły: 

 

 

SP LO 

termin egzam. 8 klas  

I dzień wolny 

Egzamin maturalny w zespole – I 

dzień wolny 

 

 

 

31.10.22 (poniedziałek) 

2.05.23 (wtorek) 

9.06.23 (piątek) 

egzamin  8 klas 

I dzień wolny 

egzamin maturalny 

4,5.05.23- dni wolne albo 8,9.05.2023 

 

 

 

31.10.22 (poniedziałek) 

2.05.23 (wtorek) 

9.06.23 (piątek) 

 



2. Spotkania z rodzicami 

- zebrania  

 

 

 

7.09.2022 – inauguracyjne 

21.12.2022  - przewidywane zagrożenia oceną niedostateczną (I semester) 

17.05.2023 - przewidywane zagrożenia oceną niedostateczną  (II semester) 

 

 

-     wywiadówki 

 

25.01.2023   

 

-     konsultacje  

 

 

pierwsza środa: X, XI, III,  

16.00 – 17.30    

 

3. Posiedzenia Rady 

Pedagogicznej 

 

- rada inauguracyjna 

- rada szkoleniowa –dziennik 

elektroniczny 

 

-  

 

 

 

29.08.2022 

 

 

 

 

 

- rada klasyfikacyjna za I 

semestr 

- rada analityczno – 

szkoleniowa 

 

 

23.01.2023 

 

 

24.01.2023 

 

  20.12.2022          mat. kl. LO  

 

- rada klasyfikacyjna za II 

semestr 

- rada analityczna za II semestr 

19.06.2023 

 

26.06.2023 

25. 04.2023            mat. kl. LO 

 

 

 


