
 

Kalendarz roku szkolnego 2022/23 
w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego  

 

WRZESIEŃ 
 
1 września 2022 r. 
czwartek 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
Klasy 1 – godz. 9.00 Spotkania z wychowawcą w wyznaczonej sali, 
wstępne informacje, następnie o godz. 10.00 udział w uroczystości na 
dziedzińcu szkoły, godz. 10.45 kontynuacja spotkania w klasach. 
Klasy 2,3,4 – godz. 10.00  

1 września 2022 r. 
czwartek 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2 września 2022 r.  
piątek 

Spotkanie z uczniami klas czwartych ws. egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie/ maturalnego 

5 września 2022 r.  
poniedziałek 

Spotkania z uczniami klas trzecich przystępującymi do egzaminu 
zawodowego 

8 września 2022 r. 
czwartek 

Narodowe czytanie 

8 września 2022 r. 
czwartek 

 

Zebrania z rodzicami klas pierwszych 
aula górna, spotkanie inauguracyjne 
klasy 1 15.30  tura 1 
klasy 1 17.00  tura 2  
 
klasy 2  godz. 18.00 – spotkania z wychowawcami 

7 września 2022 r.  
środa 

Zebrania z rodzicami  
klasy 4 godz. 17.00 – aula dolna – spotkanie ws. egzaminów, 
następnie  spotkania z wychowawcami w klasach  
klasy 3 godz. 18.00 – spotkania z wychowawcami  

9 września 2022 r.  
piątek 

Giełda podręczników   

17 września 2022 r.  
sobota 

Światowy Dzień Sybiraka 

26 września 2022 r. 
poniedziałek 

Europejski Dzień Języków Obcych 

28 września 2022 r. 
środa 

Jesienne biegi przełajowe o Puchar Prezesa Kolejowego Towarzystwa 
Kultury 

30 września 2022 r. 
piątek 

Szkolny konkurs plastyczny pt. Tory do przyszłości w ramach 
obchodów 175-lecia kolei w Krakowie 

PAŹDZIERNIK 
Wg ustaleń Konkurs wiedzy o patronie szkoły 
Wg ustaleń Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna,  Olimpiada Techniki 

Samochodowej, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i 
Elektronicznej, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Języka 
Angielskiego, Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, Olimpiada Teologii 
Katolickiej, itp. 

13 października 2022 r.  
czwartek 

Godz. 9.00  Uroczyste otwarcie obchodów 175-lecia kolei w Krakowie,  
z udziałem  Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej -budynek Dworca 
Głównego PKP w Krakowie.  Wystawa zabytkowego i współczesnego 
taboru kolejowego przy historycznej wiacie Dworca Głównego PKP.   



 
14 października 2022 r.  
piątek 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
Szczególna organizacja dnia. Przedstawienie analiz wyników 
egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie/zawodowych w zespołach przedmiotowych. Dyskusja i 
wnioski do dalszej pracy 

25-27 października 2022 r.  
wtorek-czwartek 

III Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych 

26 października 2022 r.  
środa 

Szkolna konferencja naukowo-techniczna w ramach III 
Ogólnopolskiego Zjazdu Uczniów Klas Kolejowych 

24 października 2022 r.  
poniedziałek 

Konsultacje indywidualne z rodzicami Godz. 17.30-18.30 

31 października 2022 r.  
poniedziałek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (x)  – szczególna organizacja 
dnia, szkolenie rady pedagogicznej. 

LISTOPAD 
1 listopada 2022 r. wtorek Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny 
Wg ustaleń Próbne egzaminy z przedmiotów zdawanych obowiązkowo  
11 listopada 2022 r. piątek Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny 
23 listopada 2022 r. środa Próby generalne Przedstawiamy się.  
24 listopada 2022 r. 
czwartek  

Szkolny konkurs teatralny Przedstawiamy się dla klas pierwszych pt. 
Koleją przez świat.  (klasy pierwsze przygotowują spektakle teatralne, 
które wystawiają na deskach sceny szkolnej) w ramach obchodów 
175-lecia kolei w Krakowie 

25 listopada 2022 r. piątek Dzień Patrona Szkoły - Ślubowanie klas pierwszych  
GRUDZIEŃ 

1 grudnia 2022 r.  
czwartek 

Termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych w klasach, w 
których przedmiot kończy się w połowie roku. do godz.10.00 

1 grudnia 2022 r.  
czwartek 

Zebrania z rodzicami wszystkich klas. Powiadomienia o końcowych 
ocenach przewidywanych. Szkolenia dla rodziców klas trzecich ws. 
egzaminów zawodowych. 

21 grudnia 2022 r. 
 środa 

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych/ końcowych do 
godz.10.00.  Klasowe spotkania świąteczne. 

22 grudnia 2022 r. 
czwartek 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (x) – szczególna organizacja dnia 
Zebranie rady pedagogicznej. Klasyfikacja śródroczna klas 1-4. 
Szkolenie rp ws. egzaminów zawodowych/potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie.  

23-31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna 
STYCZEŃ 2023 

1 stycznia 2023 r. niedziela Nowy Rok –dzień ustawowo wolny 
2-27 stycznia 2023 r. Praktyka zawodowa dla wszystkich klas czwartych po SP 
6 stycznia 2023 r. piątek Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny 
9-31 stycznia 2023 r. Zimowa sesja egzaminacyjna 
10 stycznia 2023 r. wtorek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/zawodowe - Dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych (x)  
30 stycznia – 12 lutego 
2023 r. 

Ferie zimowe  

LUTY 
30 stycznia – 12 lutego 
2023 r. 

Ferie zimowe 



MARZEC 
9 marca  2023 r.  
czwartek 

Dzień Krwiodawstwa  

Wg ustaleń Rekolekcje 
29 marca 2023 r. środa  Termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych w klasach 

czwartych po GIM do godz. 10.00 
29 marca 2023 r. środa Zebrania z rodzicami wszystkich klas. Poinformowanie o ocenach 

przewidywanych klas maturalnych. 
Wg ustaleń Koncert charytatywny na rzecz Hospicjum św. Łazarza 

KWIECIEŃ 
3 kwietnia 2023 r. 
poniedziałek 

Próby generalne Światło na scenę 

4 kwietnia 2023 r. wtorek Szkolny konkurs teatralny klas trzecich Światło na scenę 
6 kwietnia – 11 kwietnia 
2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna  

21 kwietnia 2023 r.  
piątek 

Termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych do godz. 
10.00 

21 kwietnia 2023 r.  
piątek 

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych w klasach 
trzecich do godz. 10.00 (praktyki w maju) 

27 kwietnia 2023 r. 
czwartek 

Termin potwierdzenia przez rodzica/pełnoletniego ucznia klasy 
trzeciej zapoznania się z rocznymi ocenami przewidywanymi. Godz. 
10.00. 

28 kwietnia 2023 r.  
piątek 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach 
programowo najwyższych. 

Wg ustaleń Dzień Otwarty dla Kandydatów – Piknik u Kalinowskiego  
Wg ustaleń Próbne egzaminy zawodowe. 

MAJ 
1 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Międzynarodowe Święto Pracy - dzień ustawowo wolny 

2 maja 2023 r.  
wtorek 

Przygotowanie sal egzaminacyjnych. Zebrania zespołów 
przedmiotowych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (x) 

4-31 maja 2023 r. Praktyka zawodowa klas trzecich. 
4-23 maja 2023 r. Egzaminy maturalne wg harmonogramu CKE 
4 maja 2023 r.  
czwartek 

Egzamin maturalny z j. polskiego PP. Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych (x) 

5 maja 2023 r. 
 piątek 

Egzamin maturalny z j. angielskiego i j. niemieckiego PP. Dzień 
wolny od zajęć dydaktycznych (x) 

8 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Egzamin maturalny z matematyki PP. Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych (x) 

9  maja 2023 r.  
wtorek 

Egzamin maturalny z j. angielskiego PR. Dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych (x) 

10-23 maja 2023 r. Ustne egzaminy maturalne 
12 maja 2023 r. 
 piątek 

Egzamin maturalny z matematyki PR. 

22 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Egzamin maturalny z informatyki PR. 

16-31 maja 2023 r. Organizacja wycieczek klasowych 
29 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych w klasach 1,2,4 
po SP godz. 10.00  



29 maja 2023 r. 
poniedziałek 

Ostatnie zebranie z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych 
ocenach i podsumowanie roku. 

CZERWIEC 
1 czerwca 2023 r.  
czwartek 

Dzień Sportu i Promocji Zdrowia 

1-29 czerwca 2023 r. Letnia sesja egzaminacyjna 
2 czerwca  2023 r. piątek Egzaminy zawodowe. 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (x) 
5 czerwca  2023 r. 
poniedziałek 

Egzaminy zawodowe. 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (x) 

8 czerwca  2023 r. 
czwartek 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny 

16 czerwca 2023 r.  
piątek 

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach 1,2,3,4 godz. 10.00 

19 czerwca 2023 r.  
poniedziałek 

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna. Wytypowanie 
ucznia do nagrody Prezesa Rady Ministrów.    

22 czerwca 2023 r. 
czwartek 

Termin oddania rocznych sprawozdań z pracy zespołów 
przedmiotowych/ RU/ pedagog/ DZ/ internat/ biblioteka/planu pracy 
wychowawczej itd. 

23 czerwca 2023 r. 
piątek 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkołach. Godz. 9.00 
 

24 czerwca - 31 sierpnia 
2023 r. 

Ferie letnie 

LIPIEC 
Wg harm. CKE Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
Wg harm. MEiN Rekrutacja 

SIERPIEŃ 
Wg harm. MEiN Rekrutacja 
21 sierpnia  2023 r. 
poniedziałek 

Ustne maturalne egzaminy poprawkowe. 

22 sierpnia  2023 r. 
wtorek 

Pisemne maturalne egzaminy poprawkowe. 

21-24 sierpnia  2023 r. Egzaminy poprawkowe. Uzupełnianie świadectw (po egzaminach 
poprawkowych) 

30 sierpnia  2023 r. 
środa 

Zebranie RP – podsumowanie roku szkolnego oraz organizacja 
nowego roku szkolnego.  

31 sierpnia  2023 r. 
czwartek 

Zebrania zespołów. Przygotowanie sal, pracowni do nowego roku 
szkolnego (opiekunowie) 

  


