
 

XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BANACHA  

organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023   
 

 

pierwszy semestr od 1.09.2022 do 11.01.2023 

 

01.09.2022 czwartek 

godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego klas 4 i 3. 

godz. 10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego klas 2. 

godz. 11.00 Rozpoczęcie roku szkolnego klas 1. 

05.09.2022 poniedziałek Cały dzień 
Integracja klas 1 a, 1b, 1e – zajęcia integracyjne. 

Klasy 1c, 1d, 1f, 1g – zajęcia z pedagogiem/psychologiem, wychowawcą, test językowy. 

06.09.2022 wtorek Cały dzień Integracja klas 1d, 1g – zajęcia integracyjne 

07.09.2022 środa Cały dzień 
Integracja klas 1c, f – zajęcia integracyjne 

Klasy 1a, 1b, 1e - zajęcia z pedagogiem/psychologiem, wychowawcą, test językowy. 

7 września 2022 środa godz. 17.00 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 i 3. 

8 września 2022 czwartek godz. 17.00 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 4. 

21.09 2022 środa godz. 15.00 Zebranie rady pedagogicznej 

28-30.09 2022   
Próbny egzamin maturalny w formule 2023 organizowany przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny) 

Do 30 września  
Składanie wstępnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym. 

14.10.2022 piątek  
godz. 9.00 Uroczyste ślubowanie klas 1. 

godz. 10.00 Spotkanie rady pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

26.10.2022 środa  godz. 15.00 Zebranie rady pedagogicznej - omówienie wyników Matury 2021. 

16.11.2022 środa godz. 17.00 Dzień otwarty – spotkania indywidualne z rodzicami.  

12-22.12. 2022  
Próbny egzamin maturalny w formule 2023 organizowany przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną (wszystkie przedmioty) 

23.12-31.12.2022  Zimowa przerwa świąteczna. 

10.01.2023 wtorek godz. 15.00 Termin wystawienia ocen śródrocznych. 

11.01.2023 środa godz. 15.00 Klasyfikacja wszystkich klas.  



 drugi semestr od 12.01.2023 do 23.06.2023  
 

18.01.2023 środa 
godz. 15.00 Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej.  

godz. 17.00 Zebranie z rodzicami uczniów klas 1 i 4 – podsumowanie pracy w I semestrze.  

19.01.2023 czwartek godz. 17.00 Zebranie z rodzicami uczniów klas 2 i 3– podsumowanie pracy w I semestrze. 

Do 7.02.2023  
Składanie ostatecznych deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym. 

13– 26.02.2023  Ferie zimowe. 

08.02.2023 środa godz. 15.00 Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej. 

27-31.03.2023  TYDZIEŃ KULTURY I NAUKI, ŚWIĘTO PATRONA 

28.03.2023 wtorek godz. 15.00 Termin wystawienia ocen rocznych przewidywanych w klasach czwartych. 

29.03.2022 środa 
godz. 15.00 Zebranie rady pedagogicznej - przewidywane oceny roczne. 

godz. 17.00 Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. 

06.04-11.04.2023  Wiosenna przerwa świąteczna. 

19.04.2023 środa godz. 17.00 Dzień otwarty dla kandydatów do XLIV L.O. i ich rodziców. 

21.04.2023 piątek godz. 15.00 Termin wystawienia ocen rocznych w klasach czwartych. 

26.04.2023 środa godz. 15.00 
Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas czwartych. 
Szkolenie zespołów nadzorujących MATURĘ 2023. 

28.04.2023 piątek godz. 09.00 Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Liceum – klasy: 4a, 4b, 4c, 4d. 

04.05-23.05.2023  Pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu dyrektora CKE. 

10.05-23.05.2023  
Ustne egzaminy maturalne wg harmonogramu według harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.  

23.05.2023 wtorek godz. 15.00 Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych. 

24.05.2023 środa 
godz. 15.00 Zebranie rady pedagogicznej - przewidywane oceny roczne. 

godz. 17.00 Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. 

30.05-3.06.2023  Sprawdziany diagnostyczne w klasach trzecich. 

16.06.2023 piątek  godz. 15.00 Termin wystawienia ocen rocznych. 

21.06.2023 środa godz. 9.00 
Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas 
Drukowanie dokumentów 



22.06.2023 czwartek godz. 9.00-13.00 Zaplanowane zajęcia pozaszkolne wszystkich klas pod opieką wychowawców i ich zastępców. 

23.06.2023 piątek godz. 9.00 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022. 

28.06.2023 środa godz. 11.00 Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022. 

07.07.2023 piątek godz. 11.00 Rozdanie świadectw egzaminu maturalnego. 

23.06-31.08.2023  Ferie letnie. 

21.08.2023 poniedziałek  Ustne maturalne egzaminy poprawkowe. 

22.08.2023 wtorek godz. 9.00 Pisemne maturalne egzaminy poprawkowe. 

16.08-31.08.2023  Egzaminy poprawkowe. 

29.08.2023 wtorek godz. 11.00 Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej. 

30.08.2023 środa godz. 11.00 Zebranie rady pedagogicznej. 

31.08.2023 czwartek godz. 11.00 Zebranie rady pedagogicznej – organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024.  

 
 
 
 

 

 

 

  


