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do Planu Pracy Szkoły 

KALENDARIUM     SZKOŁY -  ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Lp. 

 

Ważniejsze wydarzenia 

 

Terminy  

 

Tematyka 

 

Uwagi 

1. 83 rocznica wybuchu II 

wojny światowej 

1 września 2022 r.  Godz. 12:00 – Uroczystość na 

Cmentarzu Katedralnym. 

 

2. Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

1 września 2022 r. 

(czwartek) 

 Godz. do ustalenia z II LO. 

Rozpoczęcie uroczystości- sala 

gimnastyczna  
  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 

2002 r. Nr 46 poz. 432 z  

późn. zm.) § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji narodowej z dn. 11 

sierpnia 2017r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego ( Dz. U. 2017, poz. 

1603). 

Przepisy wydane na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910) 

 

3. Zebranie Rady 

Pedagogicznej 

13 września  2022 r. 

(wtorek)  

 

  

4. Ślubowanie klas 

pierwszych 

Termin i forma do 

uzgodnienia 

  

5. 

 

 

 

83  rocznica agresji 

sowieckiej na Polskę 

17 września 2022 r. -  

(sobota) 

  

6. Spotkanie 22 września  2022 r. 

(czwartek) 

 Przypomnienie rodzicom  

konieczności przestrzegania   
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 z rodzicami – 

Wywiadówka 

 

„Procedur zapewnienia 

Bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej nr 2  im. Króla 

Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu, dotyczącej 

ochrony przed wirusem 

SARS – CoV - 2.” 

 

7. Dzień Chłopaka 30 września 2022 r. 

(piątek) 

 

 Obchodzony w klasach 

 

8. Miejskie obchody Dnia 

Komisji Edukacji 

Narodowej  

 

13 październik 2022 r. 

(czwartek) 
 Zamek –sala rycerska  

Godz. podana po uzyskaniu 

informacji 

9.  Uroczystości związane z 

Dniem Edukacji 

Narodowej - szkolne 

14 października 

2022r. 

(piątek) 

 Uroczysta akademia – sposób 

organizacji i forma do 

uzgodnienia  

Zajęcia trwają do godz. 10:35, 

zgodnie z planem 

 

11. 

 

 31 październik 2022 r. 

( poniedziałek) 

 

 Dodatkowo dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 
art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

oraz § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1603 z póź. zm.) 

 

12. Wszystkich Świętych  1  listopada   2022 r. 

(wtorek) 

  Dzień ustawowo wolny  od 

pracy 
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13. Szkolne obchody 

Narodowego Święta 

Niepodległości 

 

10  listopada  2022 r. 

(czwartek) 

 Uroczysta akademia – sposób 

organizacji i forma do 

uzgodnienia  

14. Narodowe Święto 

Niepodległości 

 

11 listopada 2022 r. 

(piątek) 

 Dzień ustawowo wolny od 

pracy. 

Udział delegacji szkoły ze 

sztandarem w uroczystości 

miejskiej. 

15. Spotkanie 

 z rodzicami – 

Wywiadówka 

24 listopada  2022 r. 

(czwartek) 

a) informacje dla rodziców dotyczące osiągnięć 

dydaktycznych uczniów 

b) ocena zachowania uczniów 

c) sprawy różne, wynikające w trakcie pracy szkoły 

d) organizacja spotkania dla rodziców – prelekcja 

 

Godz. 16: 30 

Prelekcja dla rodziców – 

odpowiedzialna p. J. 

Wesołowska 

16. Mikołajki  6 grudnia  2022 r.  Obchodzone w klasach 

 

17. Powiadomienie rodziców 

o zagrożeniu ucznia 

oceną niedostateczną na 

I półrocze  

 

do 22 grudnia  2022 r. 

( czwartek) 

 Pisemne, przygotowanie 

informacji dla rodziców, 

odebranie potwierdzeń. 

18. Jasełka szkolne 22 grudnia  2022 r. 

(czwartek) 

 

  

19 Termin wystawienia ocen 

śródrocznych 

do 17 stycznia 2023 r. 

(wtorek) 

 Informujemy uczniów i ich 

rodziców o wystawionych 

ocenach 

 

20.  Posiedzenie 

klasyfikacyjne Rady 

Pedagogicznej 

 

24  stycznia 2023 r. 

(wtorek) 

 Sala nr 8 

godz. 15:00 

21. Spotkanie 26 stycznia 2023r. 

(czwartek) 

a) informacje dla rodziców dotyczące osiągnięć 

dydaktycznych uczniów za I semestr 

Godz: 16:30 
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 z rodzicami – 

Wywiadówka 

b) ocena zachowania uczniów 

c) indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów 

mających problemy w nauce 

d) możliwość konsultacji z psychologiem i 

pedagogiem 

 

22. Zimowa przerwa 

świąteczna 

30 styczeń – 

12 luty 2023 r.  

 Ogłoszone przez Ministra 

Edukacji i Nauki na podstawie § 3 

ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia 

MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 

432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 

pkt. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1603 z póź zm.) 

 

23. Plenarne posiedzenie 

Rady Pedagogicznej  

14  luty  2023 r. 

( czwartek) 

   

24. Bal  karnawałowy 

Choinki 

22  luty  2023 r. 

 

23  luty  2023 r. 

 

           Klasy młodsze  -Środa 

 

Klasy starsze -Czwartek 

Sposób organizacji do 

uzgodnienia z opiekunami i SU 

 

25. Dzień Patrona 

Dzień Otwarty 

3  marca   2023 r. 

(piątek) 

 Sposób organizacji do 

uzgodnienia w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej. 

 

Uroczysta akademia 

26. Rekolekcje Wielkopostne  Nauki rekolekcyjne – 3 dni 

 

 

Termin ustala proboszcz 

parafii  Św. Józefa 
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27. Pierwszy dzień wiosny 21 marca 2023 r. 

(wtorek) 

 Proponowane przez 

wychowawców różne formy 

zajęć z uczniami 

po ustaleniu z dyrektorem 

 

29. Wiosenna przerwa 

świąteczna – 

Wielkanoc 

 

 

6 –11 kwietnia 2023r.  

 

 

  

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 

poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 

ust.1 pkt. 3 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1603 z póź. 

zm.) 

30. Spotkanie 

 z rodzicami – 

Wywiadówka 

20 kwietnia 2023 r. 

(czwartek) 
a) informacje dla rodziców dotyczące osiągnięć 

dydaktycznych uczniów 

b) ocena zachowania uczniów 

c) sprawy różne,  

 

 

31. 

 

Międzynarodowe Święto 

Pracy 

 1 maja  2023 r. 

(poniedziałek) 

 Dzień ustawowo wolny  od 

pracy 

 

32. Dzień dodatkowo wolny 

od zajęć dydaktycznych 

2 maja   2023r. 

(wtorek) 

 Dodatkowo dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

( podstawa prawna: 
art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

oraz § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji 
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roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1603z póź zm.) 

 

33. 

 

Święto Konstytucji   

3 Maja 

NMP Królowej Polski 

 3 maja 2022 r. 

(środa) 

 Dzień ustawowo wolny  od 

pracy. 

W zależności od sytuacji- 

udział delegacji szkoły ze 

sztandarem w uroczystości 

miejskiej. 

 

 

34. Dni dodatkowo wolne 

od zajęć dydaktycznych 

 

4 -5 maja 2023r. 

(czwartek, piątek) 

 Dodatkowo dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

( podstawa prawna: 
art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

oraz § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1603z póź zm.) 

 

35. Posiedzenie Rady 

Pedagogicznej 

25 maja 2023 r. 

(czwartek) 

 Świetlica szkolna , godz. 15:00 

36. Powiadomienie rodziców 

o zagrożeniu ucznia 

oceną niedostateczną na 

koniec roku 

 

do 25  maja 2023 r. 

(wtorek) 

 Pisemne, przygotowanie 

informacji, odbiór 

potwierdzeń 

37. Egzamin ósmoklasisty 

 

 

 

Maj  2023r. 

 

Termin  ustalony przez 

dyrektora  CKE 

3 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

dla uczniów klas I - VII 

Art.9a ust.2 pkt. 10 lit. a ustawy z 

dn. 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U z 2020 r. poz. 

1327) 

§ 5 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 

dn. 1 sierpnia 2017r. w sprawie 
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szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty ( Dz. U 

poz. 1512 z póź. zm.). 

 

38. Dzień dodatkowo wolny 

od zajęć dydaktycznych 

 

Dzień po Bożym Ciele 

9 czerwiec  2023 r. 

(piątek) 
 Dodatkowy dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

( podstawa prawna: 
art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) 

oraz § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1603 z póź. zm.) 

 

39. Termin wystawienia ocen 

końcowo-rocznych 

 

do 13 czerwca 2023 r. 

(wtorek) 

 Informujemy uczniów i ich 

rodziców o wystawionych 

ocenach 

 

40. Posiedzenie 

klasyfikacyjne Rady 

Pedagogicznej 

 

15 czerwca  2023 r. 

(czwartek) 

 Świetlica szkolna – godz. 

14:30 

41. Uroczyste zakończenie 

roku szkolnego  

23 czerwca  2023 r.  

 

  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia  

2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz 

§ 2 ust.1  rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1603 z póź. zm.) 
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42. Plenarne posiedzenie 

Rady Pedagogicznej 

29 czerwca 2023r. 

 (czwartek) 

  

 

 Zastrzega się możliwość zmian wynikających z: 

• organizacji pracy szkoły, trybu nauki 

• sytuacji epidemiologicznej w kraju.  
 

Przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 sierpnia 2022r. – zatwierdzono do realizacji 

 

 


