
 

 
TERMINARZ SZKOLNY 

na rok szkolny 2022/2023 

 I OKRES II OKRES 
czas trwania  od 01.09.2022 do 15.01.2023 od 30.01. do 23.06.2023 

ferie zimowe od 16.01. do 29.01.2023 

przerwy świąteczne od 23.12. do 31.12.2022 od 6.04. do 11.04.2023 

dni dodatkowo wolne 31.10.2022 (poniedziałek) 

23.05., 24.05., 25.05.2023 

 /egzaminy ósmoklasisty/ 
2.05.2023 (wtorek) / za 11.02.2023  

Bal Szkolny (sobota) 

9.06.2023 (piątek) / za 3.06.2023  

Dzień Patrona (sobota) 

informowanie uczniów 

o przewidywanych  

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania  

oraz ustalenie zasad ich poprawy 

--- od 8.05. do 12.05.2023 

informowanie uczniów o ustalonych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania 

od 2.01. do 5.01.2023 

/poniedziałek - czwartek/ 

od 12.06. do 16.06.2023 

/poniedziałek – piątek/ 

termin składania wniosku  

o egzamin klasyfikacyjny 
--- 19.06.2023 

konferencja klasyfikacyjna 13.01.2023 /piątek/ 21.06.2023 /środa/ 

zebrania rodziców z wychowawcą 

13.09.2022 
10.01.2023 – informowanie 

o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych 

16.05.2023 - informowanie 

o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych 

19.06.2023 - informowanie 

o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych 

inne zebrania zwołuje wychowawca klasy 

zgodnie z potrzebami zespołu klasowego 

konsultacje  z wychowawcą 

 i innymi nauczycielami 1700 - 1800 

13.09.2022, 18.10.2022, 15.11.2022, 

13.12.2022, 10.01.2023,  

21.02.2023, 21.03.2023, 18.04.2023, 

16.05.2023, 19.06.2023 

23.06.2023 

zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
 

 

EGZAMINY  KLAS VIII: 23.05.2023 r.(wtorek) godz. 900 język polski; 24.05.2023 r. (środa) godz. 900  matematyka; 

25.05.2023 r. (czwartek) godz. 900  język obcy. Terminy egzaminów dodatkowych: 12,13,14.06.2023 r. 

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 3.03.2023 (piątek) - godz. 16:00 – 19:00 

 

DNI DODATKOWO WOLNE:  

23.05., 24.05, 25.05.2023 /wtorek, środa, czwartek/ egzaminy klas ósmych;  

31.10.2022 (poniedziałek) 

2 maja 2023 (wtorek) za 11.02.2023 (sobota) – Bal szkolny 

9 czerwca 2023 (piątek) za 3.06.2023 (sobota) – Dzień Patrona 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Telefon do szkoły:  032 / 434 17 62    tel. kom. + 48 601 758 753 

Email:sp4zory@gmail.com 

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców i uczniów w poniedziałki po uzgodnieniu telefonicznym 

Treść Szkolnego Systemu Oceniania jest do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie www.sp4.zory.pl 

W bibliotece i sekretariacie znajdują się szczegółowe wymagania z poszczególnych przedmiotów; można stąd pobrać 

elektroniczne wersje tych dokumentów oraz Statut i Regulaminy Szkoły. 

Pedagog szkolny  przyjmuje w gabinecie na parterze (za salą gimnastyczną). 

Psycholog szkolny przyjmuje w gabinecie na II piętrze w sali terapeutycznej. 

Logopeda i pedagog specjalny przyjmuje w gabinecie na I piętrze w sali terapeutycznej. 
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