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Kalendarz roku szkolnego i harmonogram spotkań z Rodzicami
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23
Data
01.09.2022 (czwartek)

01.09.2022
(czwartek) godz. 18:00
01- 09.09.2022
06.09.2022
(wtorek) godz. 18:00
10-17.09.2022
19-22.09.2022
12.10.2022 (środa)
14.10.2022 (piątek)

10.2022
31.10.2022 (pon.)
01.11.2022 (wtorek)
05.11.2022 (sobota)
11.11.2022 (piątek)
15.11.2022 (wtorek)
20.12.2022 (wtorek)
23.12.2022-01.01.2023
02.01.2023
(poniedziałek)
06.01.2023 (piątek)
24.01.2023 (wtorek)

Wydarzenie
Rozpoczęcie roku szkolnego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych)
Godz. 09.00 Msza Święta
klasy siadają wyznaczonych miejscach wraz ze swoimi
Wychowawcami
Wariant A – ładna pogoda
Rozpoczęcie roku odbędzie się na boisku szkolnym o godz. 10.00
Na boisku uczniowie ustawiają się klasami przy swoim
Wychowawcy. Uroczystość rozpoczyna Dyrektor, następnie
pozostałe organy szkoły. Po przemowie Wychowawcy kolejno
przechodzą do swoich sal. Bardzo proszę aby Rodzice nie wchodzili
do szkoły.
Wariant B – pada deszcz
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w szkole poprzez
radiowęzeł. Po krótkiej przemowie Dyrektora i Zarządu Szkoły
Uczniowie udadzą się do swych sal na spotkanie z Wychowawcami.
Obowiązuje strój galowy
Spotkanie Dyrekcji Szkoły, Zarządu Szkoły z Rodzicami
za pośrednictwem MS Teams (organizacja roku szk. 2022/2023)
Spotkania Wychowawców z Rodzicami (MS Teams lub stacjonarnie)
Spotkanie Nauczycieli uczących w klasach IV z Rodzicami (MS
Teams)
Wyjazd Uczniów na wycieczkę edukacyjną do Niemiec
Wyjazd edukacyjno-powtórzeniowy do Osiecka dla klas 8
Obchody dnia KEN - uroczystość ślubowania uczniów klas I
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, preferowane zorganizowanie
wycieczek, warsztatów, ciekawych spotkań)
Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych i
świetlicowych) – wyjazd integracyjno-szkoleniowy pracowników
szkoły
Ogólnopolska Konferencja STO
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
Uroczystość Wszystkich Świętych
Ogólnopolska Konferencja KODEREK
Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny
Rada Pedagogiczna godz. 17.30 (online)
Wigilia Szkolna
Zimowa przerwa świąteczna (w tym czasie nie ma opieki
świetlicowej)
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu będzie
prowadzony dyżur świetlicowy w godzinach 8:00-16:00 po
wcześniejszej deklaracji Rodziców o przyprowadzeniu dziecka
Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny
Rada pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
semestralnej uczniów godz. 17:30 (online)
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25.01.2023
13.02-26.02.2023
04.04.2023
06-11.04.2023
01.05. 2023 (pon.)
02.05.2023 (wtorek)
03.05.2023 (środa)
22.05.2023

23-25.05.2023
06.2023
22-26.05.2023
29.05 - 02.06.2023
08.06.2023 (czwartek)
09.06.2023 (piątek)
13-15.06. 2023
16.06.2023
19.06.2023 (pon.)
22.06.2023 (czwartek)
23.06.2023 (piątek)
26.06.2023 (pon.)
27.06-23.07.2023
24.07-04.08.2023
07.08-31.08.2023

01-09.09.2022
04.10.2022
08.11.2022
06.12.2022
25.01.2023
(środa)
14.03.2023
09.05.2023
20.06.2023

Początek II semestru
Ferie zimowe
Rada Pedagogiczna godz. 17.30 (online)
Wiosenna przerwa świąteczna
Święto Pracy - dzień ustawowo wolny
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo wolny
Wystawienie ocen przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zachowania przez DE Librus. Wychowawcy informują Rodziców o
wystawionych ocen
Egzaminy ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych, świetlica
czynna od godz. 13.00)
Piknik Szkolny
Zielona Szkoła klas 1-3
Zielona Szkoła klas 4-8
Dzień Bożego Ciała - dzień ustawowo wolny
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych i świetlicowych
Składanie podań o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości
i umiejętności w celu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana
Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności
Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Rada Pedagogiczna Podsumowująca
Sekretariat szkolny czynny w godz. 08:00-14:00
Szkoła zamknięta
Sekretariat czynny w godz. 08:00-14:00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI*
Spotkania Wychowawców z Rodzicami
(godzinę ustala Wychowawca)
Spotkania z nauczycielami od godz. 16:30
Spotkania z nauczycielami od godz. 16:30
Spotkania z nauczycielami od godz. 16:30
Zebranie z Rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji ocen
śródrocznych (godzinę ustala Wychowawca)
Spotkania z nauczycielami od godz. 16:30
Spotkania z nauczycielami od godz. 16:30
Zebranie z Rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji rocznej
(godzinę ustala Wychowawca)

*) preferowana forma zdalna MS Teams
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