
Kalendarz roku szkolnego 2022/23 

Rozpoczęcie rok szk. 2021/22 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

1 września 2022 r. 
 
14 października 2022 r 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

Dzień ustawowo wolny 

. 

                                                                                                      
31 października 2022r 

1 listopada 2022 r. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

Zimowa przerwa świąteczna. 

                                                                                               
22 grudnia 2022r. 

22 – 31 grudnia 2022r. 

Dzień ustawowo wolny 6 stycznia 2023r. 

Ferie zimowe woj. małopolskie 30 stycznia—12 lutego 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia –11 kwietnia 2023r. 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. 

Dzień ustawowo wolny 

2 maja 2023 r.     
                                                                    
3 maja 2023 r. 

Egzamin ósmoklasisty 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno wychowawczych 

dla uczniów klas I-VII 

23. 05.2023r. – j. polski 

24. 05.2023r – matematyka 

25. 05.2023r. –j. nowożytny 

Dzień ustawowo wolny 

Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

8 czerwca 2023 r 

9 czerwca 2023r. 

Zakończenie zajęć 
dydaktycznowychowawczych 

Ferie letnie. 

23 czerwca 2023 r. 24 czerwca – 31 
sierpnia 2023r 

 

 

 



Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego kalendarz roku szkolnego 2022/23 zostanie 
uzupełniony po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Proponowane dni wolne przez Dyrektora Szkoły: 

 14 października 2022r. 

 31 października 2022r. 

 22 grudnia 2022r 

 2 maja 2023r 

 9 czerwca 2023r (piątek) 
W dniach 23.05.2023r -25.05.2023r egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć 
dydaktyczno wychowawczych dla uczniów klas I-VII 

ISTOTNE DATY:  
System oceniania w szkole: 

Wystawienie ocen śródrocznych: do 19 .01.2023 
1. Rada zatwierdzająca klasyfikację śródroczną 23.01.2023r. 
2. Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną 15. 06.2023 r. 
3. Terminy wystawiania ocen: 

1) Wystawianie ostatecznych ocen za I okres nauki: 19 stycznia 2022 roku. (informacja 
zwrotna w e- dzienniku). 

3) Poinformowanie rodziców (skuteczne) o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc 
przed Radą Klasyfikacyjną tj do dnia 15 maja 2023 r oraz o przewidywanych 
ocenach rocznych: do 1 czerwca 2023r.; nauczyciele wystawiają oceny 
przewidywane, wychowawcy przekazują informacje pisemne rodzicom na zebraniu, 
ewentualnie nieobecni podpisują i potwierdzone pismo przekazują szkole. 

4) Wystawianie ostatecznych ocen rocznych: do 13 czerwca 2023 roku. 
4. Termin ewentualnych egzaminów poprawkowych – ostatni tydzień roku szkolnego 

2022/23, czyli ostatni tydzień ferii letnich. 
 


