
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W SIEDEMNASTCE

(rady szkoleniowe, zebrania zespołów będą ustalane na bieżąco wg potrzeb z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

Data Godzina Wydarzenie 

wrzesień

1 września 11.00 Rozpoczęcie roku szkolnego

7 września 18.00 Zebranie informacyjne dla maturzystów i ich  rodziców online

14 września 
16.00

18.30

rada

Zebranie dla rodziców klas pierwszych stacjonarnie

19-21 września Wycieczka integracyjna dla klas pierwszych

28 września 16.00 Pracownia Dobrych Praktyk – zebranie dla tutorów

30 września Ostateczny termin złożenie wstępnych deklaracji maturalnych

Październik 

5 października 16.15 IPETy, zebranie zespołów

31 października Dzień wolny

Listopad

1, 2, 3, 4 listopada Dni wolne od zajęć

9 listopada 16.15
18.00

Rada Pedagogiczna
Dzień otwarty dla rodziców i uczniów

11 listopada Dzień wolny od zajęć – Święto Niepodległości

do 25 listopada 11.00 wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych dla maturzys-
tów

Grudzień

21 grudnia 16.15

18.00

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych oraz zagrożenia dla pozo-
stałych klas
Dzień otwarty dla rodziców i uczniów

23 grudnia - 1 stycz-
nia 

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

6 stycznia Święto Trzech Króli  - dzień wolny od zajęć 

24 stycznia (wtorek) 16.15 Semestralna Rada klasyfikacyjna

27 stycznia koniec semestru I



Luty

13 lutego - 26 lute-
go

Ferie zimowe

Marzec

marzec 16.15

18.00

Rada

Kwiecień

5 kwietnia 16.15
18.00

Rada zagrożeniowa dla klas maturalnych 
Dzień otwarty dla rodziców

6 - 11 kwietnia Wielkanoc

25 kwietnia (wtorek) 16.15 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

28 kwietnia Zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych

maj

1, 2, 3 maja Dni wolne od zajęć

4-9 maja Pisemne matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki, dni
wolne od zajęć dla klas pierwszych, drugich i trzecich

24 maja 16.15

18.00

Rada zagrożeniowa dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich  
(wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń)
Dzień otwarty dla rodziców i uczniów

czerwiec

2 czerwca 13.00 Oficjalne zakończenie roku dla maturzystów

8 czerwca Boże Ciało – dzień wolny

9 czerwca Dzień wolny

20 czerwca (wtorek) 16.15 Rada klasyfikacyjna (wystawie ocen końcowych) 

23 czerwca  10.00 Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych, drugich i trzecich

sierpień

21-31 sierpnia 9,00 Egzaminy poprawkowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31 października
1, 2, 3, 4 i 11 listopada
4-9 maja (matury)
8 i 9 czerwca 


