
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 
W GOLENIOWIE 

 
Lp. Nazwa zagadnienia Termin 
1. Podział roku szkolnego na dwa półrocza: 

-I  półrocze 
-II półrocze 

 
01 września 2022 r.-31 grudnia 2022r. 
01 stycznia 2023 r.- 23czerwca 2023r.  

2. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2022 r. 
3. Wystawienie propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych   

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów klas 
I-IV 

18 listopada 2022 r. do godziny 15:00 

4. Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas I-IV oraz ich 
rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej   
z zachowania 

23 listopada 2022 r. 

5. Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych   
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów klas 
I-IV 

16 grudnia 2022r. do godziny 15:00 
 

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r. 
7. Ferie zimowe  13 - 26 lutego 2023 r.  
8. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11  kwietnia 2023 r.  
9. Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych   

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów klas programowo 
najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (liceum, technikum) 

17 marca 2023 r. do godziny 15:00 

10. Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas programowo 
najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (liceum, technikum) 
oraz ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

22  marzec 2023 r. 

11. Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów klas programowo 
najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (liceum, technikum) 

20 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00 
 

12. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych                     
w szkołach ponadpodstawowych (liceum, technikum) 

27 kwietnia 2023 r. godziny 16:00 

13. Egzamin maturalny Zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną (www.cke.edu.pl) 
 

14. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  Zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną (www.cke.edu.pl) 
 

15. Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych   
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów klas I-III Liceum, 
i Branżowej Szkoły I Stopnia oraz I-IV Technikum (po szkole 
podstawowej) 

12 maja 2023 r. do godziny 15:00 

16. Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas I-III Liceum, i 
Branżowej Szkoły I Stopnia oraz I-IV Technikum (po szkole 
podstawowej), a także ich rodziców o przewidywanych rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

17 maja  2023 r.  

17. Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

15 czerwca 2023 r. do godziny 15:00 
 



klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów klas I-III Liceum, i 
Branżowej Szkoły I Stopnia oraz I-IV Technikum (po szkole 
podstawowej) 

18. Pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia 22 czerwca 2023 r. 
19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 czerwca 2023 r. 
20.  Ferie letnie 24 czerwca 2023r.- 31 sierpnia 2023 r. 
21. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31 października 2022r. 

02 maja 2023r. 
04 maja 2023r. 
05 maja 2023r. 
08 maja 2023r. 
09 maja 2023r. 
09 czerwca 2023r. 

 

 


