Kalendarium roku szkolnego 2022-2023
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2022 r.
Koniec pierwszego półrocza

10.02.2023 r. (piątek)
do 02 stycznia 2023 r. (poniedziałek)
zagrożenia i propozycje ocen
do 01 lutego 2023 r. (środa) wystawienie
ocen
03 lutego 2023 r. (piątek),
klasyfikacyjna rada pedagogiczna
09 lutego 2023 r. (czwartek)
plenarna rada pedagogiczna,

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023

WIZYTA AUTORYZACYJNA

marzec/kwiecień 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Maraton Egzaminacyjny

8 – 12 maja 2023

Egzamin ósmoklasisty

23.05.2023 j. polski
24.05.2023 matematyka
25.05.2023 j. angielski
Termin dodatkowy – 12-14.06.2023

Klasyfikacja roczna

do 12 maja 2023 r. (piątek)
propozycje ocen i zagrożenia
do 14 czerwca 2023 r. (wtorek)
wystawienie ocen
16 czerwca 2023 r. (piątek)
rada klasyfikacyjna
23 czerwca 2023 r. (piątek)
plenarna rada pedagogiczna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno

23 czerwca 2023 r.

- wychowawczych:




kl. VIII – godz. 9.00 – sala gimnastyczna,
odpowiedzialni wychowawcy
kl. VII – IV – godz. 9.30 – w salach wg grafiku
kl. I – III – godz. 10.00 – w salach wg grafiku

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - dni opiekuńczowychowawcze:

1. 14.10.2022 r. (piątek) – pasowanie na
ucznia + szkolenie wewnętrzne PYP.

8 dni w tym 3 dni egzamin

2. 31.10.2022 r. (poniedziałek) –
wewnętrzne szkolenie PYP, omówienie
raportu po wizycie konsultacyjnej.
3. 22.12.2022 r. (czwartek) – klasowe wigilie
+ wewnętrzne szkolenie
3. 10.03.2023 r. (piątek) – szkolenie +
przygotowanie do wizyty autoryzacyjnej,
4. 21.04.2023 r. (piątek) – przygotowania do
Festynu Szkolnego,
5. 09.06.2023 r. (piątek) - wewnętrzne
szkolenie
02.05.2023 r. (wtorek) odpracowujemy
22.04.2023 r. (sobota) – Festyn Szkolny
Maj 2023 r. 3 dni opiekuńczo-wychowawcze
(egzamin ósmoklasisty – wyjścia poza
szkołę).

SPOTKANIA Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2022/2023
MIESIĄC
WRZESIEŃ

ZEBRANIA
12.09.2022 r. (poniedziałek):
godz.15.30
kl. I a, I b, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b
13.09.2022 r. (wtorek):
g. 15.30
kl. V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a,
VIII b, VIII c

Wychowawcy przekazują rodzicom uzgodnione, podpisane przez dyrektora
dokumenty związane z zaplanowanymi formami ppp.
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

GRUDZIEŃ
STYCZEŃ

----------------28.11.2022 r. (poniedziałek)
godz.15.30
kl. I a, I b, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b
29.11.2022 r. (wtorek)
godz. 15.30
kl. V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a,
VIII b, VIII c
---------------------------------------02.01.2023 r. (poniedziałek)
godz. 15.30
kl. V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a,
VIII b, VIII c
godz. 16.30
kl. I a, I b, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b



LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ

Przekazanie informacji o propozycjach ocen i zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi. Uzyskanie potwierdzenia na piśmie.
W klasach I – IV – konferencja prowadzona przez ucznia. Grafik ustalają
wychowawcy.
----------------------------

----------------------------------------------------12.05.2023 r. (piątek)
godz. 15.30
kl. V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a,
VIII b, VIII c
godz. 16.30
kl. I a, I b, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b
 Przekazanie informacji o propozycjach ocen i zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi. Uzyskanie potwierdzenia na piśmie.
 W klasach I – IV podsumowanie pracy z programem PYP, prezentacje, filmy,
itp.

CZERWIEC
----------------------------

