
Kalendarz roku szkolnego 2022/23 

Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika 

01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 

12.09.2022 Zebranie Rady Pedagogicznej   

12.09.2022 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I i II 

13.09.2022 Zebranie z Rodzicami uczniów klas III, IV 

09.2022 Warsztaty integracyjne dla uczniów klas I  

do 30.09.2022 Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV 

14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.  

14.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyrektorski) 
listopad/grudzień 2022 Opiniowanie propozycji przedmiotów rozszerzonych na nowy rok szkolny 

listopad 2022 Wybory do Samorządu szkolnego 

23.11.2022 Zebrania z Rodzicami uczniów klas I i III – powiadomienie o wynikach w 

nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole zebranie o 18.15 – 

nauczyciele obecni są w szkole w godz.18.15 – 19.30, w sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– nauczyciele są dostępni 

online  w godz.18.15 – 19.30) 

24.11.2022 Zebrania z Rodzicami uczniów klas II i IV   powiadomienie o  wynikach w 

nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole zebranie o 18.15 – 

nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, w sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego przez e-dziennik lub Teams 18.15– nauczyciele są dostępni 

online  w godz. 18.15 – 19.30) 

12 – 22. 12. 2022 Testy diagnostyczne w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu 
maturalnego w Formule 2023 

12.2022 Tydzień projektów „Brzeskie Kop(i)erniczki” (20.12.2022 – zapalenie 

choinki) 

20.12.2022 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w klasach maturalnych. 

21.12.2022 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych 

22.12.2022 Zakończenie I okresu dla klas maturalnych 

22.12.2022 Poranek wigilijny godz. 9.00, klasy III i IV o godz.11.00 klasy I i II   

po zakończeniu spotkania ogólnego - wigilie klasowe 

23-31.12.2022 Przerwa świąteczna  

04.01.2023 Zebranie z Rodzicami uczniów klas maturalnych – powiadomienie o 

wynikach w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole 

zebranie o 18.15 – nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, 

w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– 

nauczyciele są dostępni online  w godz.18.15 – 19.30) 

06.01.2023 Dzień wolny - święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego) 

13.01.2023 Zakończenie klasyfikacji w klasach I-III  

17.01.2023 Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 

I-III  godz. 18.15 (świetlica) 

17.01.2023 Wskazanie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 



egzaminu maturalnego dla uczniów klas maturalnych lub absolwentów. 

Styczeń 2023 Zebranie zespołu ds. promocji i opracowanie planu promocji, przydzielenie 

zadań, osób odpowiedzialnych i  terminów. 

Styczeń 2023 Aktualizacja zarządzenia dotyczącego regulaminu rekrutacji (wytyczne 

MEiN i Kuratorium) 

18.01.2023 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I  powiadomienie o  wynikach w nauce 

wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole zebranie o 18.15 – 

nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, w sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– nauczyciele są dostępni 

online  w godz. 18.15 – 19.30) 

19.01.2023 Zebranie z Rodzicami uczniów klas II-III  powiadomienie o wynikach w 

nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole zebranie o 

18.15 – nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, w sytuacji 

zagrożenia epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– nauczyciele 

są dostępni online w godz. 18.15 – 19.30) 

20.01.2023 Zakończenie I okresu dla uczniów klas I-III  

30.01-12.02.2023 Ferie zimowe 

22.02.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyrektorski). Święto patrona szkoły 

(Dzień nauki polskiej) 

Do 07.02.2023 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV 

28.02.2023 Ogłoszenie na stronie WWW regulaminu rekrutacji do szkoły 

03.2023 Dni przedmiotów matematyczno - przyrodniczych  

03.03.2023 Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej 

egzaminu maturalnego. 

21.03.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyrektorski) Dzień otwarty szkoły 

23.03.2023 Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców (pisemnie) 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania 

23.03.2023 Zebranie z Rodzicami uczniów klas maturalnych powiadomienie o 

wynikach w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole 

zebranie o 18.15 – nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, w 

sytuacji zagrożenia epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– 

nauczyciele są dostępni online  w godz. 18.15 – 19.30) 

03.04.2023 Zebranie Rady Pedagogicznej 

04.04.2023 Zebranie z Rodzicami uczniów klas I powiadomienie o wynikach w nauce 

z wszystkich przedmiotów oraz zachowania (w szkole zebranie o 18.15 – 

nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, w sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– nauczyciele są dostępni 

online  w godz. 18.15 – 19.30) 

05.04.2023 Zebranie z Rodzicami uczniów klas II-III powiadomienie o wynikach 

w nauce z wszystkich przedmiotów oraz zachowania  (w szkole zebranie o 

18.15 – nauczyciele obecni są w szkole w godz. 18.15 – 19.30, w sytuacji 

zagrożenia epidemiologicznego prze e-dziennik lub Teams 18.15– nauczyciele 

są dostępni online  w godz. 18.15 – 19.30) 

06-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna  

12.04.2023 Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców (pisemnie) 



o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

z zachowania.  Wpisanie ocen proponowanych do dziennika. 

Kwiecień 2023 Szkolenie dla klas maturalnych z procedur maturalnych 

21.04.2023 Zakończenie klasyfikacji końcowej w klasach maturalnych. Wpisanie 

ostatecznych ocen do dziennika. 

24.04.2023 Złożenie wniosków o stypendium za wyniki w nauce i sportowe przez 

wychowawców do Komisji Stypendialnej do godz. 14.00 

25.04.2023 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 

maturalnych godz. 18.15, (świetlica)  

Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024 

Szkolenie dla zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego oraz 

zespołów przedmiotowych. 

28.04.2023 Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. 

kwiecień/maj 2023 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży. 

02.05.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych (dyrektorski) 

04-23.05.2023 Egzamin maturalny w części pisemnej  

04, 05, 08, 09. Maja 

2023 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych (dyrektorskie) 

Egzamin maturalny w części pisemnej: 

j. polski, matematyka, j. angielski pp, język angielski pr 

Maj 2023 Rozesłanie formularzy wyboru podręczników i programów nauczania.  

08.05.2023 Złożenie dokumentacji klas maturalnych (arkusze ocen) do dyrekcji szkoły, 

list rozliczenia świadectw do sekretariatu Szkoły. Zamknięcie dzienników klas 

maturalnych.  

22.05.2023 Poinformowanie uczniów i ich rodziców (pisemnie) o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych.  

26.05.2023 Złożenie wniosków o dopuszczenie programów nauczania dla klas I  

i wykaz podręczników dla wszystkich klas. 

08.06.2023 Dzień wolny od zajęć – Boże Ciało 

09.06.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dyrektorski) 

12.06.2023 Poinformowanie uczniów i ich rodziców  (pisemnie) o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania. 

Wpisanie ocen proponowanych do dziennika. 

16.06.2023 Złożenie dokumentacji do sekretariatu Szkoły w wersji papierowej 

(podpisane)  i elektronicznej (ksiąg protokołów, sprawozdań z pracy zespołów 

przedmiotowych, zespołów zadaniowych, organizacji szkolnych, pedagoga, 

psychologa, doradcy zawodowego, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców 

świetlicy, planów wychowawców klasowych. 

19.06.2023 Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III.  Wpisanie ostatecznych 

ocen do dziennika. 

20.06.2023 Złożenie wniosków o stypendium za wyniki w nauce i sportowe przez 

wychowawców do Komisji Stypendialnej do godz. .14.00 

20.06.2023 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady pedagogicznej dla uczniów klas I-III 

po szkole podstawowej świetlica godz. 18.15 

Opiniowanie kandydatur do stypendium szkolnego za wyniki w nauce  



 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (dyrektorskie) 
Lp. Data Uzasadnienie 

1 31.10.2022 poniedziałek między niedzielą a Świętem Zmarłych 

2 22.02.2023  Święto Patrona Szkoły - Dzień Nauki Polskiej 

3 21.03.2023  dzień otwarty szkoły); 

4 02.05.2023  dzień między świętami 1 i 3 maja 

5 04.05.2023 pisemne egzaminy maturalne 

6 05.05.2023 pisemne egzaminy maturalne 

7 08.05.2023 pisemne egzaminy maturalne 

8 09.05.2023 pisemne egzaminy maturalne 

9 09.06.2023 piątek po Bożym Ciele 

   

Opiniowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Opiniowanie zestawu podręczników  na rok szkolny 2023/24 

23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

Czerwiec 2023 

 

Umieszczenie na stronie internetowej wykazu podręczników 

do poszczególnych klas. (nie później niż do rozpoczęcia roku szkolnego) 

27.06.2023 Złożenie dokumentacji (listy rozliczenia świadectw) do sekretariatu Szkoły. 

29. 06.2023 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej godz. 9.00 świetlica  

lipiec/sierpień 2023 Przeprowadzenie rekrutacji (zgodnie z harmonogramem). 

23.08.2023 Egzaminy poprawkowe w części pisemnej  

25. 08.2023 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej godz.9.00 świetlica 


