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Załącznik nr 1. 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi 

 

Wydarzenie Termin Podstawa prawna 

Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych 

1 września 2022 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 2 
ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. poz. 1603). 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. poz. 1603). 

Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. 
 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. poz. 1603) 

Wiosenna przerwa 
świąteczna 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. poz. 1603). 

Egzamin ósmoklasisty termin główny: 
- j. polski – 23.05.2023 r. 
- matematyka – 24.05.2023 r. 
- j. obcy – 25.05.2023 r. 
termin dodatkowy: 
- j. polski – 12.06.2023 r. 
- matematyka – 13.06.2023 r. 
- j. obcy – 14.06.2023 r. 
 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze 
ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1915,) oraz § 5 pkt 1 
rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361) 

Zakończenie zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych w szkołach 

23 czerwca 2023 r. 
  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 2 
ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. poz. 1603) 

Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 
  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432) oraz § 3 
ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
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szkolnego (Dz.U. poz. 1603) 

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2022 – 2023 

 

 1 listopada (wtorek) — Wszystkich Świętych 

 11 listopada (piątek) — Święto Niepodległości 

 6 stycznia (piątek) – Święto Trzech Króli 

 1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy 

 3 maja (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja 

 8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało. 

 

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022 – 2023 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi 

 

 14 październik 2022 r. 

 31 październik 2022 r. 

 02 maj 2023 r. 

 23 – 25 maj 2023 r. 

 09 czerwiec 2023 r. 

 22 czerwiec 2023 r. 

 

Inne ważne terminy: 

 22.12.2022 r. – zagrożenia ocenami niedostatecznymi  

 05.01.2023 r. – oceny śródroczne proponowane, oceny z zachowania 

 19.01.2023 r. – wystawienie ocen śródrocznych 

 19.05.2023 r. – zagrożenia ocenami niedostatecznymi  

 31.05.2023 r. - oceny roczne proponowane, oceny z zachowania 

 13.06.2023 r. – wystawienie ocen rocznych. 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 

termin zadanie 
do 28 września 2022 r. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel 

zobowiązany jest do zapoznania uczniów z możliwymi 
dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty 

nie później niż do 17 października 2022 r. Dostarczenie dyrektorowi szkoły przez rodziców ucznia 
zaświadczenia o stanie zdrowia, na podstawie którego 
przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

nie później niż do 17 października 2022 r. Dostarczenie dyrektorowi szkoły przez rodziców ucznia opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w 
tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, na 
podstawie którego przyznawane jest dostosowanie formy lub 



3 
 

warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

nie później niż do 30 września 2022 r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, pisemną deklarację 
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 
egzaminu ósmoklasisty. 

nie później niż do 30 listopada 2022 r. Przekazanie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 
informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do 
egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO. 

nie później niż do 23 lutego 2023 r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony 
przez niego nauczyciel /upoważnieni przez niego nauczyciele są 
zobowiązani do poinformowania uczniów o warunkach  
przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o: 
1) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty 
2) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi 
(dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie) 
3) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali 
4) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie 
egzaminu. 

nie później niż do 23 lutego 2023 r. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną 
informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w 
deklaracji na inny język obcy. 

nie później niż do 23 marca 2023 r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje  
członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcę 
przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu. 

do 24 kwietnia 2023 r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków 
zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące 
przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach 
egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych 
zespołów. 

nie później niż do 22 maja 2023 r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca  
przeprowadzają szkolenie w zakresie organizacji egzaminu 
ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 
wchodzących w skład zespołów nadzorujących. 

bezpośrednio przed egzaminem 
ósmoklasisty 

W przypadku powołania w skład zespołu egzaminacyjnego / 
zespołów nadzorujących  
osób, o których mowa w pkt 3.5.9., bezpośrednio przed 
egzaminem ósmoklasisty,  
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca 
powinni przeprowadzić  
szkolenie dla tych osób najpóźniej w dniu przeprowadzania 
egzaminu z danego  
przedmiotu, przed przystąpieniem tych osób do pracy w zespole 
nadzorującym 
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Plan działań zmierzających do opracowania i wdrożenia  

programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole na rok szkolny 2022-2023 

 

 zadanie określenie terminu 
krok  1. Przeprowadzenie diagnozy i opracowanie jej wyników. Do końca sierpnia 2022 r. 
Krok 2. Przedstawienie wyników diagnozy radzie rodziców oraz 

radzie pedagogicznej. 
Do 20 września 2022 r. 

Krok 3. Uzgodnienie treści programu przez radę rodziców w 
porozumieniu z radą pedagogiczną. 

Nie później niż 30 września 2022 r. 

Krok 4. Wdrożenie programu do realizacji. Nie później niż 30 września 2022 r. 
Krok 5. Wpisanie poszczególnych zadań do kalendarza szkoły na 

rok szkolny. 
Niezwłocznie po uchwaleniu 

 

Planowe posiedzenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022 – 2023 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi 

 31.08.2022 r. - Organizacja nowego roku szkolnego 2022-2023 

 12.09.2022 r. – Rada szkoleniowa „Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do 

podnoszenia jakości pracy szkoły” – szkolenie on-line. 

 15.09.2022 r. – Przedstawienie i omówienie Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2022/2023, zmiany w Statucie szkoły. 

 25.01.2023 r. – Rada klasyfikacyjna 

 20.06.2022 r. - Rada klasyfikacyjna 

 

Planowe Zebrania z rodzicami oraz drzwi otwarte w roku szkolnym 2022 – 2023 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi 

 22.09.2022 r. – Zebranie z rodzicami 

 23.11.2022 r. – Drzwi otwarte 

 26.01.2023 r. – Zebranie z rodzicami 

 28.03.2023 r. – Drzwi otwarte IV-VIII 

 12.04.2022 r. – Drzwi otwarte klasy I-III 

 31.05.2023 r. - Zebranie z rodzicami 


