
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół w Czerwionce-

Leszczynach 

 
DATA WYDARZENIE 

01.09.2022 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 (godz.9.00 i 11.00) 

15.09.2022r. Konferencja dotycząca organizacji nadzoru pedagogicznego, 

przedstawienie planów pracy przez zespoły przedmiotowe, komisje, 

pedagogów, bibliotekarzy, lidera WDN i doradcę zawodowego 

21.09.2022 r. Zebrania rodzicielskie  

22.09.2022 r. Zebrania rodzicielskie  

29.09.2022 r. Spotkanie Rady Rodziców 

13.10.2022 r. Uroczysta akademia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej 

14.10.2022 r. Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień ustawowo wolny od zajęć 

dydaktycznych 

20.10.2022 r. Konferencja szkoleniowa 

31.10.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

01.11.2022 r. Dzień ustawowo wolny od zajęć  

10.11.2022 r. Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości  

11.11.2022 r. Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od zajęć  

24.11.2022 r. Zebranie rodzicielskie(informacja o przewidywanych ocenach 

semestralnych, zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem) 

01.12.2022 r. Konferencja szkoleniowa 

05.12.2022 r. Obchody Dnia Górnika 

06.12.2022 r. Mikołajki szkolne 

13.12.2022 r. Dzień ostatecznego wystawienia ocen niedostatecznych i braku 

klasyfikacji za I semestr 

16.12.2022 r. Dzień ostatecznego wystawienia ocen za I semestr oprócz 

niedostatecznych i nieklasyfikowania 

20.12.2022 r. Konferencja klasyfikacyjna 

22.12.2022 r. Wigilijne spotkania opłatkowe 

31.12.2022 r. Koniec I semestru 

23.12.2021 r. – 

31.12.2021 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

01.01.2022 r. Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć  

06.01.2022 r.  Święto Trzech króli – dzień ustawowo wolny od zajęć 

16.01.2023 – 

26.01.2023 r. 

Ferie zimowe 

02.02.2023 r. Konferencja plenarna(sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2022 r.) 

23.02.2023 r. Konferencja szkoleniowa 

23.03.2023 r. Konferencja szkoleniowa 

30.03.2023 r. Zebranie rodzicielskie(informacja o przewidywanych ocenach końcowych klas 

maturalnych, zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem) 

06.04.2023 r. – 

11.04.2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

18.04.2023 r. Dzień ostatecznego wystawienia ocen niedostatecznych i braku 

klasyfikacji końcowe klas maturalnych 

21.04.2023 r. Dzień ostatecznego wystawienia ocen końcowych klas maturalnych 

oprócz niedostatecznych i nieklasyfikowania 

25.04.2023 r. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 



28.04.2023 r. Zakończenie szkoły przez klasy programowo najwyższe liceum i 

technikum i uroczysta akademia 

01.05.2023 r. Święto Pracy - dzień ustawowo wolny od zajęć 

02.05.2023 r. Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych 

03.05.2023 r. Święto Konstytucji – dzień ustawowo wolny od zajęć 

04-08.05.2023 r. Egzaminy maturalne (dni wolne od zajęć dydaktycznych) 

25.05.2023 r. Zebranie rodzicielskie(informacja o przewidywanych ocenach rocznych, 

zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem) 

01.06.2023 r. Dzień dziecka – szkolny dzień sportu 

02. i 

05.06.2023r. 

Egzaminy zawodowe – dni wolne od zajęć dydaktycznych  

08.06.2023 r. Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć 

09.06.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

13.06.2023 r. Dzień ostatecznego wystawienia ocen niedostatecznych i braku 

klasyfikacji rocznej 

16.06.2023 r. Dzień ostatecznego wystawienia końcoworocznych ocen oprócz 

niedostatecznych i nieklasyfikowania 

20.06.2023 r. Konferencja klasyfikacyjna 

23.06.2023 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uroczysta 

akademia 

24.06.2023 r. – 

31.08.2023 r. 

Ferie letnie 

 

 


