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Kalendarium roku szkolnego 2022/2023 

Rok szkolny 2022/2023 1 września 2022 r. – 31 sierpnia 2023 r.  

Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2022 r. (czwartek) 

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022 r. (piątek) 

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. (piątek) 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 30 grudnia 2022 r. (czwartek – piątek) 

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023 r. (piątek) 

Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r. 

Klasyfikacja śródroczna 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) 

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego  5 lutego 2023 r. 

Rozpoczęcie drugiego okresu roku szkolnego 6 lutego 2023 r. 

Dzień otwarty szkoły 21 marca 2023 r. (wtorek) 

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. (czwartek – wtorek) 

Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów oddziałów 
klasy IV 

24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) 

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów oddziałów klasy IV 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) 

Zakończenie szkoły uczniów oddziałów klasy IV 28 kwietnia 2023 r. (piątek) 

EGZAMIN MATURALNY – TERMIN GŁÓWNY 

Część pisemna egzaminu maturalnego 4 – 22 maja 2023 r. (środa – piątek) 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego 
i z języka obcego nowożytnego 

10 – 23 maja 2023 r. (środa – wtorek) 
z wyjątkiem 14 i 21 maja 
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EGZAMINU MATURALNY – TERMIN DODATKOWY 

Część pisemna egzaminu maturalnego 1 – 16 czerwca 2023 r. (czwartek – piątek) 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego 
i z języka obcego nowożytnego 

5 – 7 czerwca 2023 r. (poniedziałek – środa) 

Klasyfikacja roczna uczniów oddziałów klasy I, II i III 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) 

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów oddziałów klasy I, 
II i III 

21 czerwca 2023 r. (środa) 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
w roku szkolnym 2022/2023  

24 czerwca 2023 r. (piątek) 

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. 

Wydanie zdającym egzamin maturalny świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach egzaminu  

7 lipca 2023 r. (piątek) 

EGZAMIN MATURALNY – TERMIN POPRAWKOWY 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka 
polskiego i z języka obcego nowożytnego 

21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) 

Część pisemna egzaminu maturalnego 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godzina 9:00 

Egzaminy poprawkowe 25 i 28 sierpnia 2023 r. (piątek, poniedziałek) 

Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji 
o wynikach egzaminu maturalnego zdawanego 
w terminie poprawkowym 

8 września 2023 r. (piątek) 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych  

1. 31 października 2022 r (poniedziałek) – przed dniem 
Wszystkich Świętych (tylko w czasie stacjonarnej pracy 
szkoły) 

2. 2 maja 2023 r. (wtorek) – po 1 Maja i przed 3 Maja (tylko 
w czasie stacjonarnej pracy szkoły) 

3. 4 maja 2023 r. (czwartek) – pisemny egzamin maturalny 
z języka polskiego, poziom podstawowy 

4. 5 maja 2023 r. (piątek) – pisemny egzamin maturalny 
z języka angielskiego, poziom podstawowy 
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5. 8 maja 2023 r. (poniedziałek) – pisemny egzamin 
maturalny z matematyki, poziom podstawowy 

6. 9 maja 2023 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny 
z języka angielskiego poziom rozszerzony i dwujęzyczny 

7. 9 czerwca 2023 r. (piątek) – po Bożym Ciele (tylko 
w czasie stacjonarnej pracy szkoły) 

  

 

 


