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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 
 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 
 

 
 

1 września 2022 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna 
 

23 – 31 grudnia 2022 r.  
 

3. Ferie zimowe 
 

13 - 26 lutego 2023 r. 
 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 
 

6 - 11 kwietnia 2023 r. 
 

5. 

 

Egzamin ósmoklasisty: 
a) w sesji jesiennej: 
- język polski 
- matematyka 
- język obcy nowożytny 
 

b) dodatkowy termin dla sesji jesiennej 
- język polski 
- matematyka 
- język obcy nowożytny 
 

c) w sesji wiosennej: 
- język polski 
- matematyka 
- język obcy nowożytny 
 

d) dodatkowy termin dla sesji wiosennej 
- język polski 
- matematyka 
- język obcy nowożytny 
 

 

 
 
11 stycznia 2023 r. godz. 9.00 
12 stycznia 2023 r. godz. 9.00 
13 stycznia 2023 r. godz. 9.00 
 
23 maja 2023 r. godz. 9.00 
24 maja 2023 r. godz. 9.00 
25 maja 2023 r. godz. 9.00 
 
 
23 maja 2023 r. godz. 9.00 
24 maja 2023 r. godz. 9.00 
25 maja 2023 r. godz. 9.00 
 
12 czerwca 2023 r. godz. 9.00 
13 czerwca 2023 r. godz. 9.00 
14 czerwca 2023 r. godz. 9.00 
 

6. 

 

Termin wydania świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej: 
a) w sesji jesiennej: 
b) w sesji wiosennej: 
 

 

 
 
31 stycznia 2023 r. 
23 czerwca 2023 r. 
 

7. 

 

Termin wydania zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty 
oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej: 
c) w sesji jesiennej: 
d) w sesji wiosennej: 
 

 

 
 
31 stycznia 2023 r. 
6 lipca 2023 r. 
 

8. 

 

Zakończenie zajęć w oddziałach  programowo 
najwyższych liceum /termin wydania świadectw/: 

 

- w semestrze jesiennym 5 stycznia 2023 r.  

- w semestrze wiosennym 28 kwietnia 2023 r. 
 

9. 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
w oddziałach liceum  oraz szkoły podstawowej,  
w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym 
powszednim dniu lutego 
 

 

 
 

27 stycznia 2023 r. 
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10. 

 

Egzamin maturalny: 
a) w terminie głównym 

 

- część ustna 10 – 23 maja 2023 r.  – j. polski i j. obce 
- część pisemna 
 

b) w terminie dodatkowym: 
- część ustna 
- część pisemna 
 

c) w terminie poprawkowym: 
- część ustna 
- część pisemna 

 

4 – 23 maja 2023 r. 
 

 
5 – 7 czerwca 2023 r. – j.polski i j.obce 
1 – 19 czerwca 2023r. 
 

 
21 sierpnia 2023 r. 
22 sierpnia 2023 r. 
 

11. 

 

Termin wydania świadectw maturalnych: 
- w terminie głównym 
- w terminie poprawkowym 
 

 
7 lipca 2023 r. 
8 września 2023 r. 

12. 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 
 

 
 

23 czerwca 2023 r 

13. Ferie letnie 
 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. 
 

14. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  

 

31 października 2022 r. 
2 maja 2023 r. 
4 maja 2023 r. 
8 maja 2023 r. 
 

 


