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KALENDARZ SZKOŁY: 

                Organizacja roku szkolnego 2022/23 

- rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2022 

- zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022 – 31.12.2022 

- koniec pierwszego półrocza – 16.12.2022 dla uczniów klas maturalnych 

                                                       03.02.2023 dla uczniów klas pozostałych 

- ferie zimowe – 16.01 do 29.01.2023 

- wiosenna przerwa świąteczna – 06.04 – 11.04.2023 

- zakończenie nauki w klasach maturalnych – 28.04.2023 

- egzamin maturalny – część ustna 10-23 maja 2023 

                                     część pisemna od 4 do 22 maja 2023  

                                                                                         

- egzamin zawodowy (Formuła 2019) –  
 

Sesja 1. 2023 Zima (styczeń 2023) 

                           Część pisemna: 10-14 stycznia 2023 r. 

                           Część praktyczna model „d”: 9 stycznia 2023 r. 

                           Część praktyczna modele: „w”, „wk”, i „dk”: od 9-21 stycznia 2023 r. 

Termin dodatkowy 

                           Część pisemna: 30 stycznia 2023 r. 

                           Część praktyczna model „d”: 31 stycznia 2023 r. 

                           Część praktyczna modele: „dk”, „w”, „wk”:  31 stycznia 2023 r. 

 

 

Sesja 2. 2023 Lato (czerwiec 2023) 

                           Część pisemna: 2-7 czerwca 2023 r. 

                           Część praktyczna model „d”: 1 czerwca 2023 r. 

 Część praktyczna modele: „w”, „wk”, i „dk”: od 1-18 czerwca 2023 r. 

Termin dodatkowy 

                           Część pisemna: 28 czerwca 2023 r. 

                           Część praktyczna model „d”: 29 czerwca 2023 r. 

                           Część praktyczna modele: „dk”, „w”, „wk”:  29 czerwca 2023 r. 

 

- zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych – 23.06.2023 

- ferie letnie – 24.06.2023 – 31.08.2023 

 

Ponadto Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, ustali dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych wynikające z możliwości 

organizacyjnych szkoły.  

Dyrektor proponuje na ten rok szkolny następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów: 

 

dla uczniów Technikum oraz BSI:  

1) 31.10.2022 – poniedziałek przed 1 listopada  

2) 1 dzień w styczniu 2023 (pomiędzy 10 i 14) – dzień, w którym będzie największa liczba 

zdających część pisemną egzaminu zawodowego   

3) 1 dzień w marcu 2023 – zgodnie z harmonogramem dni otwartych 

4) 2.05.2022 – dzień pomiędzy świętami 1 i 3 maja 

5) 4.05.2023 - dzień, w którym odbędzie się część pisemna egzaminu maturalnego z języka 

polskiego 

6) 5.05.2023 - dzień, w którym odbędzie się część pisemna egzaminu maturalnego z j. angielskiego 

7) 8.05.2023 - dzień, w którym odbędzie się część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  

8) 09.06.2023 – piątek po Bożym Ciele 
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9) 1 dzień w czerwcu 2023 (pomiędzy 2 i 7)  – dzień, w którym będzie największa liczba zdających 

część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe    

łącznie 9 dni. 

 

Planowana liczba tygodni roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych: 30 tygodni, w tym             

I półrocze – 15 tygodni (1.09 – 16.12.2022),  II półrocze – 15 tygodni (19.12.2022 – 28.04.2023);  

dla pozostałych uczniów: 38 tygodni, w tym I półrocze – 19 tygodni (1.09.2022 – 03.02.2023),         

II półrocze – 19 tygodni (06.02.2023 – 23.06.2023); 

klasy z praktykami:  wszystkie klasy trzecie i czwarte po SP Technikum – wszyscy będą odbywać 

praktyki czterotygodniowe – dla tych klas zajęcia w szkole będą odbywały się przez 34 tygodnie. 

                       

Praktyki zawodowe:    3im, 4ep, 4dsp – 03.10 - 28.10.2022, 

                           4ip, 4mfp, 3s –   07.11 - 02.12.2022,  

                            3ei, 3bf –            08.05 – 02.06.2023. 

                                        

 


