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Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych    

 

1 września 2022 r. 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych :    

- Technikum nr 2    

- Szkoły Branżowej II stopnia nr 2    
  

28 kwietnia 2023 r. (piątek) 

Zakończenie zajęć w klasach  I – IV   

Technikum nr 2   

  

Zakończenie zajęć w klasach I – III Szkoły   

Branżowej I stopnia   

   

Zakończenie zajęć w I kl. Branżowej    

Szkole II stopnia   

   

  

  

23 czerwca 2023 r. (piątek)  

  

  

  

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów    23 – 31  grudnia 2022 r. 

Ferie zimowe dla uczniów i nauczycieli    13 - 26 lutego 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów    6 - 11  kwietnia  2023 r. 

Ferie letnie dla uczniów    24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Dni wolne (dla uczniów):  

14 października 2022r.  

4 maja 2023 r.    

5 maja 2023 r.    

8 maja 2023 r.    

2 czerwca 2023 r.    

5 czerwca 2023 r. 

 

Dni do odpracowania:   

31 października 2022 r.- poniedziałek - 

do  odpracowania w sobotę  

22 października 2022 r.   

 

2 maja 2023 r.- wtorek - do  

odpracowania w sobotę 22 kwietnia 

2023 r. (Dzień otwarty) 
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Egzaminy 

 Egzamin maturalny Formuła 2015 - termin główny 

 

Termin dodatkowy 

 

Terminy egzaminów poprawkowych 

 

4-23 maja 2023 r. 

 

1 – 16 czerwca 2023 

 

21 – 22 sierpnia 2023 

 

Egzamin zawodowy Formuła 2019 r.  

sesja zimowa 

Termin dodatkowy 

 

Sesja letnia 

Część pisemna 

Termin dodatkowy  

 

9 -21 stycznia 2023 

30 – 31 stycznia 2023 

 

1 – 18 czerwca 2023 r. 

2 czerwca i 5 czerwca 2023 

28 – 29 czerwca 2023 

Próbny egzamin maturalny oraz próbny egzamin 

zawodowy    
Według bieżących ustaleń 

Złożenie deklaracji maturalnych u wicedyrektora 

szkoły 

 

 

Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu 

zawodowego/potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie przez wychowawców   

/Wychowawcy sprawdzają wypełnienie deklaracji /   

Złożenie sprawdzonych przez wychowawców 

deklaracji u wicedyrektora  

 

do 30 września 2022 r. 

 

 

do 12 września 2022 r. 

  

Terminy klasyfikacji 

Poinformowanie uczniów  o przewidywanych semestralnych ocenach  klasyfikacyjnych   

wraz z wpisaniem przewidywanych ocen do dziennika elektronicznego:    

klasy  IV Technikum po gimnazjum 

klasa II Branżowa Szkoła II stopnia 

 

9.11.2022 

klasy  I – IV Technikum po szkole podstawowej 

oraz Branżowa Szkoła I stopnia 

 

7.12.2022 

 

Poinformowanie uczniów  o przewidywanych rocznych ocenach  klasyfikacyjnych  wraz z wpisaniem 

przewidywanych ocen do dziennika elektronicznego   

klasy  IV Technikum po gimnazjum 

klasa II Branżowa Szkoła II stopnia  
27.03.2023r. 

klasy  I – IV Technikum po szkole podstawowej 

Branżowa szkoła I stopnia   
18.05.2023 r. 
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Powiadomienie rodziców  i opiekunów uczniów  o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych – wpisanie ocen do dziennika elektronicznego 

klasy  IV Technikum po gimnazjum 

klasa II Branżowa Szkoła II stopnia 
27.03.2022 r. 

klasy  I – IV Technikum po szkole podstawowej 

Branżowa szkoła I stopnia   
18.05.2022 r. 

 

 

 

Wpisanie ocen klasyfikacyjnych/semestralnych do dziennika elektronicznego. 

 

 

Semestr I    

klasy IV Technikum po gimnazjum 

klasa II Branżowa Szkoła II stopnia  
9.12.2022 r. 

klasy I-IV Technikum po szkole podstawowej 

klasy I-III Branżowej Szkoły I stopnia 
13.01.2023 r. 

Branżowa Szkoła II stopnia klasa 2 9.12.2022 r. 

Branżowa Szkoła II stopnia klasa 1     13.01.2023 r. 

Semestr II   

klasy IV Technikum po gimnazjum                  

Wychowawcy klas przekazują pisemne 

zawiadomienie do rodziców/opiekunów prawnych 

w VULCANIE do 21.04.2023 o nieukończeniu 

szkoły przez uczniów, oraz o egzaminach 

poprawkowych i klasyfikacyjnych 

klasy I-IV                                                            

Technikum po szkole podstawowej 

klasy I –III  Branżowa Szkoła I stopnia                                                                      

 

Wychowawcy klas przekazują pisemne 

zawiadomienie do rodziców/opiekunów prawnych 

w VULCANIE do 19.06.2023 o nieotrzymaniu 

promocji/ukończenia szkoły przez uczniów, oraz o 

egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

Branżowa Szkoła II stopnia klasa 1   
Do 18.05. 2023 r. należy poinformować  

o zagrożeniu oceną ndst na koniec roku szkolnego 

Branżowa Szkoła II stopnia klasa 2 

21. 04. 2023 r. 

 

Do 23.03. 23 r. należy poinformować  

o zagrożeniu oceną ndst na koniec roku 

szkolnego. 
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Spotkania wychowawców  klas z rodzicami 

Wszystkie klasy Wg osobnego grafiku - wrzesień 

 

Konsultacje  nauczycieli – godzina dostępności nauczyciela 

Obowiązkowe dla  wszystkich nauczycieli   
60 minut -raz w tygodniu    

lub 
*60 minut  - raz na 2 tygodnie  

  

Zakończenie roku szkolnego 

Wpisanie ocen z przedmiotów oraz oceny z zachowania do dziennika 

elektronicznego   

do 15.06.2023 r. (czwartek)  

do godz.15.00 

Złożenie  w sekretariacie szkoły przez  uczniów lub ich 

rodziców/prawnych opiekunów podań  o egzaminy klasyfikacyjne   

od 16.06.2023 r. 

do 19. 06. 2023 r.  

(do godz. 12.00) 

 

Wypełnienie arkuszy ocen, przekazanie ich do sekretariatu   

 

klasy IV Technikum nr 2 (po gimnazjum) 

klasa II Branżowej Szkoły II stopnia 
30.04.2023 r. 

 klasy I-IV Technikum nr 2 (po szkole podstawowej) 

klasy I – III Branżowej Szkoły I stopnia 
30.06.2023 r. 

k

klasa I Branżowa Szkoła II stopnia  
30.06.2023 r. 

 

Złożenie wypełnionych świadectw w sekretariacie szkoły  

 

klasy IV Technikum po gimnazjum 

klasa II Branżowa Szkoła II stopnia 
25.04.2023 r. /środa/   

klasy I-IV Technikum po szkole podstawowej 

klasy I-III Branżowa Szkoła I stopnia 
 21.06.2023 r. /środa/  

 

Egzaminy poprawkowe 

 

Ostatni tydzień sierpnia 2023 r.   Nauczyciele, którzy ustalili oceny niedostateczne są zobowiązani 

do przekazania uczniom, którzy zdają egzaminy poprawkowe wymagania dotyczące egzaminu oraz 

do złożenia zestawów zawierających pytania na część pisemną i zestawy na część ustną w terminie 

do 23.06.2023 r.  

   

Uczniowie posiadający opinie  o dysfunkcjach powinni mieć na egzaminie wymagania dostosowane 

zgodnie do zaleceń zawartych w opiniach. Wychowawców klas prosimy o złożenie informacji  

w sekretariacie wg poniższego wzoru (do 27.06.2023 r.) 
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Klasa    Imię i 

nazwisko 

ucznia    

Egzamin poprawkowy 

z  przedmiotu   

Dysfunkcje ucznia  

wynikające z opinii 

PPP   

Zalecenia poradni 

dotyczące traktowania 

ucznia   

           

   

   

Spotkania zespołu wychowawczego 

Problemy wychowawcze danej klasy będą omawiane na zespołach wychowawczych i w czasie 
spotkań rady pedagogicznej, zespoły wychowawcze będą zwoływane na bieżąco wg potrzeb.   

Z spotkań wychowawca sporządza sprawozdanie i przekazuje do sekretariatu szkoły.  

Spotkania zespołów przedmiotowych 

1 raz w  miesiącu - harmonogram opracowuje przewodniczący i przedkłada do sekretariatu do 

31.08.2022 r.   

Przewodniczący  opracowuje plan pracy zespołu i przedkłada Dyrekcji  w terminie określonym w 

planie pracy na wrzesień . Dyrektor zatwierdza plan pracy zespołu do 15.09 2022r. 

Przewodniczący  opracowuje sprawozdanie z  pracy  zespołu i przedkłada Dyrekcji: 

po I semestrze  do 25.01.2023 

po II semestrze do  23.06.2023 

 


