
I trymestr 12 tygodni 01.09.2022 - 21.11.2022

II trymestr 12 tygodni 22.11.2022 - 14.03.2023

III trymestr 13 tygodni 15.03.2023 - 22.06.2023

ROZKŁAD TRYMESTRÓW

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
22 czerwca 2023 - szkoła

23 czerwca 2023 - przedszkole

WYKAZ DNI WOLNYCH

31 października 2022 dzień wolny

1 listopada 2022 Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 Dzień Niepodległości

25 listopada 2022
dzień szkoleniowy

(uczniowie klas 1-8 – dzień wolny, przedszkole – opieka)

23-31 grudnia 2022
przerwa świąteczna

(szkoła wolne, przedszkole - w zależności od potrzeb. 
Nieczynne 24 i 31 grudnia zgodnie z umowami)

1 - 2 stycznia 2023 Nowy Rok + dzień dodatkowy

6 stycznia 2023 Trzech Króli

30 stycznia – 12 lutego 2023
ferie zimowe

(szkoła - pierwszy tydzień półkolonie,
przedszkole w drugim tygodniu w zależności od potrzeb)

10 marca 2023
dzień szkoleniowy

(uczniowie klas 1-8 – dzień wolny, przedszkole – opieka)

6 – 11 kwietnia 2022 przerwa świąteczna (w przedszkolu przerwa od 08 do 11 kwietnia)

1 – 3 maja 2023 Święta Majowe

23  - 25 maja 2023 egzamin po klasie ósmej (klasy 1-7 dni wolne, przedszkole – opieka)

8-9 czerwca 2023 Boże Ciało



29 sierpnia 2022 zebranie ogólne i w salach (przedszkole)

5 września 2022 zebranie ogólne i w salach (szkoła)

7 listopada 2022 spotkanie z wychowawcami (szkoła)

7 grudnia 2022 spotkanie z wychowawcami (przedszkole)

1 marca 2023 spotkanie z wychowawcami (szkoła i przedszkole)

24 kwietnia 2023 spotkanie z wychowawcą (klasa startowa)

od 22 do 30 maja 2023 RUN (szkoła – indywidualne spotkania R-U-N)

7 czerwca 2023 spotkanie z wychowawcami (przedszkole)

16 sierpnia 2022 rada organizacyjna

1 września 2022 rada organizacyjna (online)

14 września 2022 rada szkoleniowa

17 listopada 2022 rada klasyfikacyjna

25 listopada 2022 szkolenie – wychowawcy szkoła

10 marca 2023 rada szkoleniowa + klasyfikacyjna (wyjazdowa)

13 czerwca 2023 rada klasyfikacyjna

23 czerwca 2023 rada sprawozdawcza

DATY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH

dodatkowo ok. 2 rady szkoleniowe w trakcie roku szkolnego


