Kalendarz roku szkolnego
1 września 2022r.
rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2022r.
zimowa przerwa świąteczna
16 – 29stycznia 2023r.
ferie zimowe
06 – 11 kwietnia 2023r.
wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023r.
zakooczenie zajęć w klasach programowo
najwyższych technikum
23 czerwca 2023r.
zakooczenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Egzaminy maturalne
4 – 22 maja 2023r.
egzaminy maturalne część pisemna
10 – 23maja 2023r.
egzaminy maturalne część ustna
7 lipca 2023r.
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
21 sierpnia 2023r.
egzamin maturalny część ustna
22 sierpnia 2023r.
egzamin maturalny część pisemna
8 września 2023r.
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie- poprawki
Sesja zimowa
10 stycznia 2023r.
egzamin pisemny
9 stycznia 2023r.
egzamin praktyczny – pisemny (BD32, EE.22)
9-21 stycznia 2023r.
egzamin praktyczny (BD.31, EE.21, AU.23,AU.28)
31 marca 2023r.
ogłoszenie wyników sesja zimowa
Egzaminy zawodowe
Sesja zimowa
10 - 14 stycznia 2023r.
egzamin pisemny
9 stycznia 2023r.
egzamin praktyczny – model d (ELM.05, ELM.04)
13 - 17 stycznia 2023r.
egzamin praktyczny– model wk(ELM.06)
14 - 18 stycznia 2023r.
egzamin praktyczny– model dk(AUD.05)
16 – 21 stycznia 2023r.
egzamin praktyczny – model dk (BUD.19)
31 marca 2023r.
ogłoszenie wyników sesja zimowa
Sesja letnia
2 – 7 czerwca 2023 r.
1 czerwca 2023 r.
1 – 18 czerwca 2023r.
1 – 18 czerwca 2023r.
1 – 18 czerwca 2023r.
11 – 14 czerwca 2023r.
31 sierpnia 2023r.

egzamin pisemny
egzamin praktyczny -model d
egzamin praktyczny - model w (ELM.02)
egzamin praktyczny - model wk (ELM.03)
egzamin praktyczny - model w (PGF.02)
egzamin praktyczny model dk (AUD.02)
ogłoszenie wyników sesja zimowa
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Zebrania i konsultacje z rodzicami - środa
14 września 2022r.
zebrania wszystkich klas – wychowawcy klas
23 listopada 2022r.
godz. 17.00 - zebrania klas IV po gimnazjum –
(wszyscy nauczyciele)
propozycje ocen semestralnych
godz. 17.00 – 18.30 konsultacje dla klas I –IV
14 grudnia 2022r.
godz. 17.00 – zebrania klas I – IV propozycje
(wszyscy nauczyciele)
ocen semestralnych
godz. 17.00 – 18.30 - konsultacje dla klas IV po
gimnazjum
1 luty 2023r.
godz. 17.00 – 18.30 konsultacje z rodzicami
29 marca 2023r.
godz. 17.00 – zebrania klas IV po gimnazjum –
(wszyscy nauczyciele)
propozycje ocen koocowych
godz. 17.00 – 18.30 – konsultacje dla klas I - IV
24 maja 2023r.
godz. 17.00 – zebrania klas I – IV – propozycje
(wszyscy nauczyciele)
ocen koocowych
Rady Pedagogiczne
13 września 2022r. (wtorek)
27 października 2022r. (czwartek)
rada szkoleniowa
19 grudnia 2022r. (poniedziałek)
rada klasyfikacyjna dla klas IV
30 stycznia 2023r. (poniedziałek)
rada klasyfikacyjna dla klas I – III
1 luty 2023r. (środa)
rada plenarna
2 marca 2023r. (czwartek)
rada szkoleniowa
24 kwietnia 2023r. (poniedziałek)
rada klasyfikacyjna dla klas IV
19 czerwca 2023r. (poniedziałek)
rada klasyfikacyjna dla klas I - III
23 czerwca 2023r (piątek)
rada plenarna
Zespoły wychowawcze
27 września 2022r godz.16.00 (wtorek)
23 luty 2023r godz. 16.00 (czwartek)
30 maja 2023r godz. 16.00 (wtorek)
Kontrole dokumentacji
19-23 września 2022r
dziennik, arkusze ocen
24-28 października 2022r
dziennik
22 listopada 2022r
dziennik – propozycje ocen dla klas IV
30 styczeo-3 luty 2023r
dziennik
20 – 24 marca 2023r
dziennik
23 maja 2022r
dziennik – propozycje ocen klas I – III
26 – 30 czerwca 2023r
dziennik, arkusze ocen
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