
 

 

TERMINARZ 

rok szkolny 2022/2023 
 

 

Data Wydarzenie 

Sierpień 2022 
30.08. 

godzina 1000 

Przygotowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 - Rada 
pedagogiczna. 

Wrzesień 

1.09 
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

 

01-15.09 

 

Przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym 

 

02-19.09. 
Diagnoza czynników chroniących i ryzyka; diagnoza potrzeb szkoły, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów na rok szkolny 2022/ 23 

 

do 22.09. 
Praca nad zaktualizowaniem Programu Wychowawczo- Profilaktycznego III LO 

na rok szkolny 2022/ 23 

3.09. 
 

Narodowe czytanie – udział w akcji miejskiej organizowanej przez I LO. 

do 23.09. Zapoznanie uczniów z procedurami maturalnymi. 

8.09. 
(czwartek) 

Spotkania Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów. 

15.09. 
(czwartek) 

Rada pedagogiczna – plan nadzoru, informacja o organizacji matur. 

 
do 15.09. 

Zapoznanie uczniów z wymaganiami programowymi oraz przedmiotowymi 

zasadami oceniania, regulaminami szkolnymi, uczniów klas I z tradycjami i 

historią III LO. Stworzenie plakatów/kontraktów z najważniejszymi prawami i 

obowiązkami uczniów, podpisanie i wyeksponowanie kontraktów w salach 

lekcyjnych. 

22.09. 
(czwartek) 

Spotkanie Rady Rodziców – uchwalenia programu wychowawczo- 
profilaktycznego szkoły, sprawozdanie finansowe, 

28-30.09 
Próbne matury dla uczniów klas IV, wyjście do kina kl. I-III na film „Orlęta. 
Grodno 39” 

Wrzesień 
Planowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych w oparciu o 
zdiagnozowane potrzeby szkoły, nauczycieli, uczniów. 

Wrzesień Wyjazdy integracyjne uczniów klas I oraz edukacyjne uczniów III LO. 

Wrzesień 
Praca zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (WOPFU, IPET) 

 
 

Wrzesień 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego, proorientacja zawodowa uczniów 

klas maturalnych i przedmaturalnych (spotkania klas o profilach biologiczno – 

chemicznych III c i IV c ze studentką kierunku lekarskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi; spotkania klas politechnicznych III d i IV d ze studentką 
Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu). 

do 30.09. 

(piątek) 

Termin złożenia deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych na maturze 

w 2023 roku 
Maturzyści składają 



 1. Pisemną deklarację dotyczącą wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie 

maturalnym w części obowiązkowej i dodatkowej. 

2. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu 
(Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2023 roku). 

Październik 2022 
5-7.10. Dni Języków Obcych 

14.10. 
(piątek) 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 

18.10. 
(wtorek) 

Dzień Patrona 

17-21.10. Tydzień kariery. 

 
 

30.10. 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego "Psychologiczne i 

pozapsychologiczne czynniki wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu. 

Źródła informacji zawodowej” - zajęcia edukacyjne zorganizowane przez pedagog/ 

psycholog szkolną we współpracy z doradcą zawodowym PPP nr 1 w Elblągu 
(klasa III a) 

31.10 
(poniedziałek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Październik 
Zajęcia w ramach programu profilaktycznego “Wybierz życie - pierwszy krok” 
(profilaktyka zdrowia) 

Listopad 2022 
1.11. 

(wtorek) 
Wszystkich Świętych – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11.11. 

(piątek) 
Święto Niepodległości 

 

 

04 – 16.11. 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego "Psychologiczne i 

pozapsychologiczne czynniki wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu. 

Źródła informacji zawodowej” - zajęcia edukacyjne zorganizowane przez pedagog/ 

psycholog szkolną we współpracy z doradcą zawodowym PPP nr 1 w Elblągu 
(klasy III b, c, d) 

Grudzień 2022 
12-21. 12 Matury próbne 

22.12. 
(czwartek) 

Koncert kolęd i piosenek świątecznych w językach obcych 

23-31.12. Zimowa przerwa świąteczna. 

Styczeń 2023 
2.01. 

(poniedziałek) 
Pierwszy dzień nauki w Nowym Roku. 

do 5.01 
(czwartek) 

Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach niedostatecznych 
na I półrocze. 

do 11.01. 
(środa) 

Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach na I półrocze. 

12.01. 
(czwartek) 

Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów wszystkich klas 

szkoły. 

17.01. 
(wtorek) 

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr w roku szkolnym 2022/2023 ze 
wszystkich przedmiotów. 

14.01 
(sobota) 

Studniówka 2023. 

19.01. 
(czwartek) 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 – 
podsumowanie wyników. 

23.01.-5.02. Ferie zimowe. 
 



Luty 2023 
do 7.02. 
(wtorek) 

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych, złożenie wniosku o dostosowanie 
warunków egzaminowania. 

styczeń/ luty Udział licealistów w wojewódzkich etapach olimpiad przedmiotowych. 

Marzec 2023 
Ok 13 marca Szkolne Dni Matematyki 

Kwiecień 2023 
3.04 

(poniedziałek) 

Poinformowanie uczniów klas IV i rodziców o prognozowanych ocenach 
niedostatecznych na koniec roku. 

6-11.04 Przerwa świąteczna. 

12.04 
Poinformowanie uczniów klas IV i rodziców o prognozowanych ocenach na 
koniec roku. 

13.04 
(czwartek) 

Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV. 

14.04 

(piątek) 

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w roku szkolnym 2022/2023 ze 
wszystkich przedmiotów 

20.04 
(czwartek) 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna uczniów klas IV . 

28.04 

(piątek) 
Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. 

Maj 2023 
1-9.05 Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

4.05 Egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy) 

5.05 Egzamin maturalny z języka obcego (poziom podstawowy) 

8.05 Egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy) 

9-23.05 
Egzaminy maturalne z przedmiotów rozszerzonych (harmonogram w zakładce 
Matura) 

10-23.05 Część ustna egzaminu maturalnego. 

Czerwiec 2023 
do 2.06 
(piątek) 

Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach niedostatecznych 
na koniec roku. 

do 8.06 
(czwartek) 

Poinformowanie uczniów i rodziców o prognozowanych ocenach na koniec roku. 

8.06 
(czwartek) 

Boże Ciało 

9.06 
(piątek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

12.06 
(poniedziałek) 

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w roku szkolnym 2022/2023 ze 
wszystkich przedmiotów 

15.06 
(czwartek) 

Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas I-III. 

20.06 
(wtorek) 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 

23.06 

(piątek) 
Zakończenie roku szkolnego 

Lipiec-sierpień 2023 
 Rekrutacja uczniów do klas I 

21.08 
(poniedziałek) 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego 
oraz z języków obcych nowożytnych. 

22.08 
(wtorek) 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

23-25.08 
Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali roczne oceny 

niedostateczne. 
 



 


