
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 
DATA  WYDARZENIA  
01.09.2022 r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
05.09.-30.09.2022r.  Praktyki zawodowe : klasy 4TLP, 4TMP,4TŻE 
08.09.2022 r.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
15.09.2022 r.  Zebranie z rodzicami 
październik Alarmowanie i ewakuacja z budynku szkoły -instruktaż dla klas 

pierwszych 
październik Posiedzenie Rady Pedagogicznej- Szkoleniowe 

14.10.2022 r.  Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
31.10.2022r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
01.11.2022 r.  Uroczystość Wszystkich Świętych 
02.11.2022 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
10.11.2022r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
11.11.2022 r.  Narodowe Święto Niepodległości 
25.11.2022r Dostarczenie  proponowanych ocen  z zajęć praktycznych śródrocznych 

przez młodocianych pracowników  
05.-09.12.2022r. Wystawienie proponowanych ocen końcowych z przedmiotów końcowych  

dla klas 4 TLG, 4TMG, 4TŻG  
15.12.2022r. Klasowe spotkanie z rodzicami  
12.-16.12.2022r. Wystawienie śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania 

we wszystkich klasach  
12.-16.12.2022r. Wystawienie ocen końcowych z przedmiotów zawodowych dla klas 4TLG, 

4TMG, 4TŻG 
20.12.2022r.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej-rada klasyfikacyjna 
22.12.2022r. Wigilie klasowe 
23.12.2022- 
02.01.2023 r.  

Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie  

02.01.2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
06. 01.2023r. Święto Trzech Króli  
09.-21.01.2023r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  
12.01.2023r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej -rada analityczna   
30.01.-12.02.2023r. Ferie zimowe 
luty Posiedzenie Rady Pedagogicznej- szkoleniowe 
06.03.-30.03.2022r. Praktyki zawodowe w kl. 3TLP, 3TMP, 3TŻE 

20.-24.03.2023r. Rekolekcje 

03.-14.04.2023r. Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych.  
06.04.-11.04.2023r Wiosenna przerwa świąteczna –Wielkanoc 
17.-21.04.2023r. Wystawianie ocen końcowych w klasach maturalnych 

25.04.2023r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej -rada klasyfikacyjna dla klas 
maturalnych 

28.04.2023r. Zakończenie nauki w klasach maturalnych 

01.05.2023r.  Święto Pracy 
02.05.2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

03.05.2023r. Święto Konstytucji 3 Maja 



04.05.2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

05.05.2023r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

08.05.2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

04.-23.05.2023r Matura  

26.05.2023r.  Dostarczenie  proponowanych ocen końcowych  z zajęć praktycznych 
przez młodocianych pracowników. 

01.06.2023r. Klasowe spotkanie z rodzicami 

01.-07.06.2023r. Wystawianie ocen proponowanych z zajęć edukacyjnych oraz z 
zachowania 

12.-16.06.2023r.  Wystawienie końcowych  ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania 

08.06.2023r. Boże Ciało 

09.06.2023r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

01.06.-18.06.2023r.  Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

20.06.2023r.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej-rada klasyfikacyjna 

23.06.2023r. Zakończenie roku szkolnego 

23.06.2023r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej-rada analityczna 

 

Uczniowie młodociani pracownicy, jeśli  zajęcia w szkole, do której pracodawca kieruje 
ucznia  z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia 
ogólnego nie odbywają się, uczeń – pracownik młodociany powinien świadczyć pracę        
u pracodawcy. 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 

 dni wolne od zajęć dydaktycznych - 14.10.2022 r.,  31.10.2022r., 02.11.2022r., 
10.11.2022r,  02.01.2023r., 02.05.2023r., 04.05.2023r., 05.05.2023r,08.05.2023r. 

09.06.2023r. 
 zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie 23.12.2023- 02.01.2023 r.; 
 ferie zimowe: 30.01.-12.02.2023r.; 
 wiosenna przerwa świąteczna–Wielkanoc 06.04.-11.04.2023r.; 
 ferie letnie 24.06.-31.08.2023r.  

 
 

Młodocianemu pracownikowi uczęszczającemu do szkoły przysługuje  urlop               
w okresie  ferii szkolnych (jeżeli nie ma on jeszcze prawa do urlopu, to można mu udzielić – 
na wniosek – zaliczkowo). Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany 
ma prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany 
uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednak w roku kalendarzowym,      
w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, 
jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. 



 
 


