
 

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

1 września (czwartek)  Rozpoczęcie roku szkolnego  

13 września (wtorek)  Rada organizacyjna – godz. 15.15 

15 września (czwartek)  Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych w auli szkolnej – 16.00, 16.30, 17.00 
Zebranie rodziców uczniów z wychowawcami – godz. 17.30  

26 września – 23 października Praktyki zawodowe w klasach 3t i 3s 

14 października (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

24 października – 20 listopada Praktyki zawodowe w klasie 3i 

31 października (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

18 listopada (piątek)  Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych – do godz. 15.00  

21 listopada – 18 grudnia Praktyki zawodowe w klasach 4sP, 4tG i 4kP 

24 listopada (czwartek)  Zebrania rodziców klas maturalnych godz. 17.30 – 18.15 
Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami – 18.00 – 19.00  

16 grudnia (piątek) Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych – do godz. 15.00 
Wystawienie ocen proponowanych w klasach niematuralnych – do godz. 15.00 
 
Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych 

20 grudnia (wtorek) Rada klasyfikacyjna klas maturalnych – godz. 15.15 

22 grudnia (czwartek) Zebrania rodziców klas niematuralnych godz. 17.30 – 18.15 
Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami – 18.00 – 19.00 

23 – 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna 

13 stycznia  Wystawienie ocen w klasach 3d i 3k 

16 stycznia – 12 lutego Praktyki zawodowe w klasach 3d i 3k 

20 stycznia (piątek)  Wystawienie ocen śródrocznych w klasach niematuralnych – do godz. 15.00  

Zakończenie I półrocza w klasach niematuralnych 

24 stycznia (wtorek)  Rada klasyfikacyjna klas niematuralnych godz. 15.15  

13 lutego – 26 lutego Ferie zimowe 

6 marca – 2 kwietnia  Praktyki zawodowe w klasach 4dP i 4iP 

31 marca (piątek) Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych – do godz. 15.00 

3 kwietnia – 30 kwietnia Praktyki zawodowe w klasach 3c i 3o 

5 kwietnia (środa) Zebrania rodziców klas maturalnych godz. 17.30 – 18.15 
Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami – 18.00 – 19.00 

6 – 11 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna  

21 kwietnia (piątek) Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych – do godz. 15.00 
Zakończenie II półrocza klas maturalnych 

25 kwietnia (wtorek) Rada klasyfikacyjna klas maturalnych – godz. 15.15 

28 kwietnia (piątek)  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas maturalnych 
Wystawienie ocen proponowanych w klasach 4cP i 4oP 
 

2 maja (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
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4, 5, 8, 9 maja (czw., pt., pn., wt.)  Dni wolne od zajęć dydaktycznych (matury)  

8 maja – 4 czerwca  Praktyki zawodowe w klasach 4cP i 4oP 

4 – 22 maja  Egzaminy maturalne 

19 maja (piątek)  Wystawienie ocen proponowanych w klasach niematuralnych – do godz. 15.00  

25 maja (czwartek)  Zebrania rodziców klas niematuralnych z wychowawcami godz. 17.30 – 18.15  

Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami – 18.00 – 19.00 

1 – 19 czerwca  Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 

9 czerwca (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (po Bożym Ciele) 

16 czerwca (piątek)  Wystawienie ocen rocznych w klasach niematuralnych – do godz. 15.00  

Koniec II półrocza klas niematuralnych 

20 czerwca (wtorek)  
 

Rada klasyfikacyjna klas niematuralnych – godz. 15.15 
 

23 czerwca (piątek)  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

24.06 – 31.08.  Ferie letnie 

21 sierpnia  (poniedziałek) Poprawkowe egzaminy maturalne 

22 – 25 sierpnia  Egzaminy poprawkowe  

29 sierpnia (wtorek) godz. 10.00 Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2023/2024 

 

 

1. Rady Pedagogiczne szkoleniowe wg odrębnego kalendarza. 

 

2. Szczegółowy terminarz egzaminów zawodowych według odrębnego harmonogramu. 

 

 

3. Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych według odrębnego harmonogramu. 

 

 

 

Liczba tygodni - klasy maturalne: 

 

I półrocze - 14 

 

II półrocze - 13 

 

 

Liczba tygodni - klasy niematuralne: 

 

I półrocze - 16 

 

II półrocze - 16 
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