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          Załącznik do Uchwały 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 WE WROCŁAWIU 

 
 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia  2022 r. na podstawie rozporządzenia MEN  
z dnia 22 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  

(Dz.U.186 poz. 649) ustalony zostaje kalendarz roku szkolnego 2022/2023 
w Szkole Podstawowej nr 25 we Wrocławiu 

 

termin dzień tygodnia działanie 

SIERPIEŃ 2022r.  

29 sierpnia  

godz. 9.00 

poniedziałek Plenarna Rada Pedagogiczna (zatwierdzenie wyników klasyfikacji, 

wypracowanie i zatwierdzenie wniosków, diagnozy) 

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna ZSP nr 15  

30 sierpnia  

od godz. 8.00 

wtorek Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych  oraz 

przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego (sale lekcyjne, 

korytarze, dekoracje, gazetki, sprzęt) 

31 sierpnia  

godz. 9.00 

środa Rada Pedagogiczna (przedstawienie wypracowanych dokumentów w 

zespołach, zatwierdzenie planu lekcji i przydziału czynności) 

oraz przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego (sale 

lekcyjne, korytarze, dekoracje, gazetki, sprzęt) 

WRZESIEŃ 2022r. 

1 września  czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2 września  piątek Termin uzupełnienia list w e-dzienniku  

6 września  wtorek Przedstawienie propozycji  planu pracy szkoły nauczycielom poprzez 

librus (odesłanie do koordynatorów wniosków do planu  do 8 

września) 

do 9 września  piątek Przygotowanie systemu w szkole do zdalnej edukacji (Office 365, 

Teamsy) 

15 września  czwartek  Rada Pedagogiczna (przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego 

Dyrektora na rok szkolny 2022/2023) 

Zatwierdzenie planu pracy szkoły 

19 września  poniedziałek Zebranie rodziców klas 1-3 

20  września   wtorek Zebranie rodziców klas 4 – 8  

19 września  poniedziałek Dzień Patrona Szkoły – Święto Szkoły 

21 września   

 

środa Godz. 14.00 termin oddania dokumentacji na r. szk. 2022/2023: 

rozkładów materiałów, planów wynikowych,  planów 

wychowawczych (zatwierdzonych przez Klasową Radę Rodziców) 

dla poszczególnych klas i tematyki godzin wychowawczych), 

programów zajęć dodatkowych, planów pracy na rok szkolny; 

Termin uzupełnienia  danych osobowych w e-dzienniku i 

dziennikach grup 

wrzesień/ 

październik 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

PAŹDZIERNIK 2022r. 

14 października  piątek  Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

21 października   piątek Pasowanie na ucznia SP 25 
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31 października poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

LISTOPAD 2022r. 

1 listopada wtorek  Dzień ustawowo wolny  

Wszystkich Świętych 

11 listopada  piątek Dzień ustawowo wolny  

Święto Niepodległości 

21  - 25 listopada   Tydzień Życzliwości  

15 listopada   

godz. 16.30 – 

18.00 

wtorek konsultacje / zebrania dla klas 4-8 

17 listopada   

godz. 16.30 – 

18.00 

czwartek konsultacje / zebrania dla klas 1-3 

27 – 28  listopada   Andrzejki 

GRUDZIEŃ 2022r. 

6 grudnia  wtorek Mikołajki 

13 grudnia   

16.30 – 18.00 

wtorek konsultacje dla klas 4-8 

12 – 16 grudnia   Warsztaty bożonarodzeniowe dla klas  1-3 w ramach zajęć / 

konsultacje  

19 – 22 grudnia   Klasowe spotkania wigilijne dla klas 1 – 8 /w ramach lekcji/  jasełka  

22 grudnia  czwartek Termin poinformowania rodziców o przewidywanych   ocenach 

niedostatecznych i ocenach negatywnych z zachowania 

23 grudnia  – 31 

grudnia  

 Przerwa świąteczna 

STYCZEŃ 2023r.  

6 stycznia  piątek Dzień ustawowo wolny 

Święto Trzech Króli 

16 stycznia  poniedziałek Termin wystawienia przewidywanych   ocen półrocznych klas 1-8 i 

poinformowania rodziców 

20 stycznia  piątek Ostateczny termin wystawienia ocen  

27 stycznia  piątek Złożenie sprawozdań za I półrocze 

25 stycznia   środa Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 

30 stycznia  poniedziałek Rozpoczęcie II półrocza 

LUTY 2023r.  

7 lutego  

godz. 16.30 

wtorek Zebranie półroczne dla rodziców uczniów z klas 4-8 – 

podsumowanie pracy z I półrocza 

9 lutego  

godz. 16.30 

czwartek Zebranie półroczne dla rodziców uczniów z klas 1-3  – 

podsumowanie pracy z I półrocza 

10  lutego piątek Bal Karnawałowy 

 13 lutego - 26 

lutego  

 Ferie zimowe 

MARZEC 2023r. 

28-30 marca  Próbny Egzamin Ósmoklasisty 

2 marca  środa Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu 2022/2023 

marzec /kwiecień  Rekolekcje wielkopostne 

21 marca   wtorek Dzień Wiosny 

marzec/kwiecień  Dni otwarte Szkoły  

21 marca  

godz. 16.30 

wtorek Zebrania klas 8 

Konsultacje/ zebrania klas 4-7 

23 marca  czwartek Zebrania klas/ konsultacje  1 – 3 



3 

 

godz. 16.30 

KWIECIEŃ 2023r. 

6 kwietnia – 11 

kwietnia  

 Przerwa wielkanocna  

27 – 28 kwietnia  czwartek/piątek Obchody świąt majowych 1 Maja, 3 Maja  

MAJ 2023r.  

1 maja  poniedziałek Dzień ustawowo wolny 

2 maja  wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

3 maja  środa Dzień ustawowo wolny 

Święto Konstytucji 3 Maja 

9 maja wtorek Zebrania rodziców / konsultacje dla klas 4-8 

11 maja  czwartek Zebrania rodziców/ konsultacje dla klas 1-3 

12 maja  piątek Termin poinformowania rodziców o przewidywanych  ocenach 

niedostatecznych i ocenach negatywnych z zachowania 

23-25 maja wtorek - 

czwartek 

Egzamin ósmoklasisty, trzy dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych (zajęcia opiekuńcze) 

maj/czerwiec  Bal Ósmoklasisty (po egzaminach) 

CZERWIEC 2023r.  

1 czerwca  czwartek Dzień Dziecka – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

6 czerwca   wtorek Konsultacje  dla rodziców klas 4-8   

7 czerwca  środa Termin wystawienia przewidywanych  rocznych ocen klas 1-8 i 

poinformowania rodziców 

5-7 czerwca   Przedstawienie przewidywanych   ocen opisowych w klasach 1-3 

8 czerwca czwartek Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć 

9 czerwca piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

9 czerwca  piątek Ostateczny termin wystawiania ocen kl. 1-8 

12 – 14 czerwca   Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty 

- Egzamin ósmoklasisty dla osób, które ze względów zdrowotnych 

nie przystąpią do egzaminu w terminie majowym. 

15 czerwca  czwartek Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 

do 21 czerwca do środy Przedstawienie  świadectw i dyplomów do podpisu 

22 czerwca  czwartek Pożegnanie klas 8 

23 czerwca  piątek Składanie sprawozdań za II półrocze 

23 czerwca   piątek Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

24 czerwca – 31 

sierpnia  

 Wakacje 

26– 28 czerwca   Porządkowanie gabinetów. 

Rozliczenie dokumentacji z pracy szkoły. 

sierpień   Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2022/23 

   

   

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ: 
Wszystkich Świętych    1 listopada 2022r. (wtorek) 
Święto Niepodległości    11 listopada 2022r. ( piątek)  
Zimowa przerwa świąteczna   23 grudnia (piątek)  – 31 grudnia 2022r. (piątek) 
Nowy Rok     1 stycznia 2023r. (niedziela) 
Trzech Króli      6 stycznia 2023r. (piątek) 
Ferie zimowe     13 lutego 2023 – 26 lutego 2023r. 
Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia (czwartek) – 11 kwietnia 2023r. (wtorek) 
Święto pracy     1 maja 2023r. (poniedziałek) 
Święto Konstytucji 3 maja   3 maja 2023r. (środa) 
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Boże Ciało     8 czerwca 2023r.  (czwartek) 
Wakacje      24 czerwca – 31 sierpnia 2023r. 

  

 

Dni  wolne od zajęć dydaktycznych 

14 października  2022r.- Dzień Edukacji Narodowej (piątek) 

1 czerwca 2023r. – Dzień Dziecka 

 

1 września 2022r.  – Rozpoczęcie Roku Szkolnego;  

23 czerwca 2023r.  – Zakończenie Roku Szkolnego 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

31 października 2022 – Dzień przed 1 listopada 

23 – 25 maja  2023r. – egzaminy ósmoklasisty  

2 maja  2023r. –  (wtorek) 

9 czerwca 2023r. – dzień po Bożym Ciele (piątek)  

 

    


