
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

dla Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r. 

Rada Pedagogiczna –  

Plany i programy pracy szkoły, organizacja nadzoru 

pedagogicznego 

13 września 2022 r. 

Zebranie z rodzicami 21 września 2022 r. 

Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych  

klasy IV b 
30 września 2022 r. 

Ślubowanie klas I Technikum  20 października 2022 r. 

Próbne egzaminy maturalne 2022 r. – 2023 r. 

Zebranie z rodzicami 21 listopada 2022 r. 

Termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy  

IV b technik logistyk – SPL.04  

IV b technik hotelarstwa – HGT.06 

 do 15 września 2022 r. 

 

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/ 

egzaminy zawodowe 

 

  2022 r  -2023 r 

  Informacja dla uczniów i  rodziców uczniów klasy IV b 

Technikum o przewidywanych śródrocznych czyli 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów 

zawodowych 

Do 7 grudnia 2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r. 

Klasyfikacja śródroczna 

Technikum 

22 grudnia 2022 r. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap 

pisemny , etap praktyczny 

IV b technik logistyk – SPL.04  

IV b technik hotelarstwa – HGT.06 

Etap pisemny 10-14  stycznia 2023 r.  

 

Etap praktyczny (dokumentacja) 

9 stycznia 2023 

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 

 – Technikum 

 

 3 stycznia 2023 r. 

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach 

klasyfikacyjnych śródrocznych 
 9 stycznia 2023 r. 

Ferie zimowe 
30  stycznia 2023 

 – 12 lutego 2023 r. 

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych IV b, 

absolwenci 
7 luty 2023 r. 



Termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy 

III a technik hotelarstwa  - HGT.03 

III a technik logistyk – SPL.01 

III a technik informatyk – INF.02 

 

Formuła 2019  

- do 7 lutego 2023 r. 
do 7 kwietnia  2023 r. w 
przypadku ponownego  
przystępowania do egzaminu 
przez zdających (uczniów 
oraz absolwentów), którzy nie 
zdali tego egzaminu w sesji  
styczeń – luty 2023  

 

Zebranie z rodzicami - informacja dla rodziców uczniów 

klas IV Technikum o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych , informacja dla rodziców pozostałych 

klas o wynikach w nauce 

3 kwietnia 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 
6 kwietnia – 11 kwietnia 

2023 r. 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  

(klasa  IV b ) 
24 kwietnia 2023 r. 

Zakończenie zajęć w klasie  IV b 28 kwietnia 2023 r. 

Egzamin maturalny klasy  IV b 

Od 4 maja 2023 r. zgodnie  

z harmonogramem ogłoszonym 

przez Dyrektora CKE 

Praktyka zawodowa: 

- klasy II a technik logistyk – 4 tygodnie 

 

24.04 – 19.05.2023 r. 

Egzamin zawodowy – etap pisemny  

III a technik hotelarstwa  - HGT.03 

III a technik logistyk – SPL.01 

III a technik informatyk – INF.02 

 

2 czerwca 2023 

5 czerwca 2023 

Egzamin zawodowy – etap praktyczny dla: 

III a technik hotelarstwa – HGT.03 

III a technik logistyk – SPL.01 

 

III a technik informatyk – INF.02 

 

1 czerwca 2023 r 

 

12-17 czerwca 2023 r. 

Informacja dla rodziców uczniów  

klas I a, I b ,  II a, III a, IV a 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

 

 

do 7 czerwca 2023 r. 

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 19 czerwca 2023 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–

wychowawczych w Technikum 
23 czerwca 2023 r.  



 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm. ); 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie  

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu  

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707). 

  

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie 

jakości pracy szkoły 

28 czerwca  2023 r. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć  

(po uzyskaniu wymaganych opinii) 

31.10.2022 

09.01.2023 

02.05.2023 

04.05.2023 

05.05.2023 

08.05.2023 

01.06.2023 

02.06.2023 

05.06.2023 

09.06.2023 

 

 

 

Ferie letnie 

 

24 czerwca  - 31 sierpnia 2023 r. 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej – realizacja WDN według potrzeb i założeń WDN 


