Terminarz dla uczniów i rodziców SLO nr 3 STO 2022/2023
SLO nr 3 STO
Dni
01.09 (czwartek)

Godziny
10.00
11.00

12.09 (poniedziałek)

15.00

12.09 (poniedziałek)

17.00

28.09 (środa)

Przełom
września/października
14.10 (piątek)

wyjazdy

17.10 (poniedziałek)

15.00
17.00-19.00

31.10 (poniedziałek)
01.11 (wtorek)
11.11 (piątek)
14.11 (poniedziałek)

15.00
17.00-19.00

Przełom
listopada/grudnia
12.12 (poniedziałek)

15.00
17.00

22.12 (czwartek)
23.12 – 31.12
02.01.2023 (poniedziałek)

06.01 (piątek)
20.01 (piątek)
23.01 (poniedziałek)

15.30
15.00
17.00
18.30

do 03.02 (piątek)

Wydarzenia
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I i II
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas III
i IV
Rada Nauczycieli – nadzór pedagogiczny na rok
szkolny 2022/2023, uchwalenie punktowego systemu
oceniania zachowania, sprawy bieżące
Zebranie z rodzicami – zapoznanie rodziców
z nadzorem pedagogicznym na rok szkolny
2022/2023, zapoznanie rodziców ze statutem,
regulaminami i wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania, nowym punktowym systemem oceniania
zachowania, programami nauczania, harmonogramem
sposobem organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego, wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ
i GIS dla szkół, sprawy bieżące
Przyjęcie od uczniów lub absolwentów deklaracji
wstępnych oraz dokumentów uprawniających do
dostosowania warunków i form egzaminu
maturalnego
Wycieczki
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Rada Nauczycieli – sprawy bieżące, postępy w nauce
Wywiadówka online
Dzień wolny z dni dyrektorskich
Wszystkich Świętych
Święto odzyskania niepodległości
Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, sprawy bieżące
Wywiadówka online
Próbne matury pisemne 22 – 25.11.
Próbne matury ustne termin do uzgodnienia
Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, podanie
zagrożeń, sprawy bieżące
Zebranie stacjonarne – poinformowanie rodziców
o zagrożeniach i przewidywanych ocenach
semestralnych.
Rozmowy
indywidualne
z
Nauczycielami
Dzień wolny z dni dyrektorskich
Przerwa świąteczna
Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej
Święto Trzech Króli
Ostateczny termin wystawienia ocen
Rada Nauczycieli – klasyfikacja i zatwierdzenie
wyników nauczania w I semestrze 2022/2023
Zebranie stacjonarne - podsumowanie I semestru
Zebranie z kandydatami
Przyjęcie od uczniów lub absolwentów deklaracji

13.02 – 26.02
27.02 (poniedziałek)
Początek marca
13.03 (poniedziałek)

06.04 – 11.04
24.04 (poniedziałek)

15.00

ostatecznych oraz dokumentów uprawniających
do dostosowania warunków i form egzaminu
maturalnego; przyjęcie brakującej dokumentacji
uprawniającej do dostosowania warunków i form
egzaminu maturalnego
Ferie zimowe 😊
Rozpoczęcie zajęć po feriach zimowych
Próbne matury pisemne i ustne
Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, sprawy bieżące

17.00-19.00

Wywiadówka online dla klas I-III,
Zebranie w szkole dla klas IV - podanie zagrożeń

18.30

Zebranie z kandydatami
Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne
Rada Nauczycieli – wyniki w nauce, sprawy bieżące
Wywiadówka online

15.00
17.00-19.00

28.04 (piątek)

Uroczyste zakończenie roku dla klas IV

01.05 (poniedziałek)
02.05 (wtorek)
03.05 (środa)
Od 04.05 (czwartek)
04.05 – 09.05

Święto Pracy
Święto – Dzień Flagi Narodowej
Święto Konstytucji 3 Maja
Matury ustne i pisemne wg harmonogramu CKE
Dni wolne dla uczniów klas I, II i III z dni
dyrektorskich – matury pisemne
Rada Nauczycieli – podanie zagrożeń, sprawy
bieżące
Zebranie stacjonarne – poinformowanie rodziców
o zagrożeniach i przewidywanych ocenach
rocznych. Rozmowy indywidualne z nauczycielami
Egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu CKE
Dni wolne dla uczniów klas I, II i III z dni
dyrektorskich – egzaminy pisemne
Boże Ciało
Dzień wolny z dni dyrektorskich
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
Rada Nauczycieli – klasyfikacja klas I, II i III
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
Ferie letnie😊
Wydanie
zdającym
zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego

15.05 (poniedziałek)

15.00
17.00

23-25.05.
23-25.05.
08.06 (czwartek)
09.06 (piątek)
16.06 (piątek)
19.06 (poniedziałek)
23.06 (piątek)
24.06 – 31.08.2023
7 lipca 2023 (piątek)

15.00
10.00

