
Plan pracy szkoły 
 

Rok szkolny 2022/2023 

 
 

WRZESIEŃ 

1.09.2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

13.09.2022 r. Zebrania z rodzicami  kl. 4 - 8 

14.09.2022 r. Zebrania z rodzicami  kl. 1- 3 

23.09.2022 r. 
Prezentacja kandydatów i wybory do Samorządu  Uczniowskiego  

kl.1-3 i kl. 4-8 

Do 23.09.2022 r. Diagnoza wstępna klas I 

Do 30.09.2022 r. Diagnoza  wiedzy  i umiejętności w klasach  II-III , IV-VIII 

Do 30.09.2022 r. Monitorowanie  dostępu do sprzętu i łącz do nauki zdalnej 

 

PAŹDZIERNIK 

10.22 r. Apele Samorządów Uczniowskich – plany pracy   

10.22 r. Pasowanie na starszaka uczniów klas 4. 

14.10.22 r. 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zajęcia 

opiekuńcze w świetlicy. Ślubowanie  klas pierwszych 

10.22 r. 
Działania Promocyjne Szkoły -  Rozpoczęcie współpracy z 

okolicznymi przedszkolami w ramach projektu „Jaka jesteś szkoło?  

10.22 r. 
Udział w konkursach tematycznych i przedmiotowych 

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

10.22 r. Lekcje o Patronie Szkoły 

31.10.22 r. 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęcia 

opiekuńcze w świetlicy. 

 

LISTOPAD 

1.11.22 r. 
Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

10.11.22 r. Obchody Święta 11 listopada     

11.11.22 r. 
Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

15.11.22 r. Zebrania  z rodzicami  kl. 4-8 

16.11.22 r. Zebrania  z rodzicami  kl. 1-3 

11.22 r. 
„Jaka jesteś szkoło?” - Dzień Otwarty Szkoły dla Przedszkolaków i 

ich Rodziców 

30.11.22 r. Zabawy andrzejkowe 

 

GRUDZIEŃ 

12.22 r. Akcja „ Gwiazdka dla Zwierzaka” w ramach   współpracy ze 



Schroniskiem dla zwierząt 

12.22 r. 
Jaka jesteś szkoło?”- Dzień Otwarty Szkoły dla Przedszkolaków i ich 

Rodziców 

6.12.22 r. Szkolne mikołajki 

8.12.22 r. 

Z miesięcznym wyprzedzeniem  informacja  dla rodziców oraz 

uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania 

22.12.22 r. Tradycje i zwyczaje  świąteczne, spotkania opłatkowe 

23.12.22 r. – 31.12.22 r.  - Zimowa przerwa świąteczna 

 

STYCZEŃ 

6.01.23 r. 
Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

01.23 r. 
Jaka jesteś szkoło?”- Dzień Otwarty Szkoły dla Przedszkolaków i ich 

Rodziców 

9.01.23 r. 
Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach 

śródrocznych  

17.01.23 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

18.01.23 r. Rozpoczęcie II okresu 

24.01.23 r. Zebrania  z rodzicami  kl. 4-8 

25.01.23 r. Zebrania  z rodzicami  kl. 1-3 

30.01.2023 r. – 12.02.23 r. – FERIE ZIMOWE 

 

LUTY 

15.02.23 r. Zabawy karnawałowe 

02.23 r. 
Jaka jesteś szkoło?”- Dzień Otwarty Szkoły dla Przedszkolaków i ich 

Rodziców 

 

MARZEC 

03.23 r. 
,,Jaka  jesteś  szkoło” - Dzień Otwarty Szkoły dla przedszkolaków i 

ich rodziców  

03.23 r. Rekolekcje Wielkopostne 

 

KWIECIEŃ 

5.04.23 r. 
Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju 

(Odp. P. B. Zasadni) 

6.04.23 r. – 11.04.23 r. Wiosenna przerwa świąteczna 

18.04.23 r.  Zebrania  z rodzicami  kl.    4-8 

19.04.23 r. Zebrania  z rodzicami  kl.    1-3 

28.04.23 r. Obchody Rocznicy 3-go Maja 

 

MAJ 

1.05.23 r. Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 



wychowawczych i opiekuńczych  

2.05.23 r. 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia 

opiekuńcze w świetlicy. 

3.05.23 r. 
Święto Konstytucji  3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Do 31.05.23 r. Badanie wyników nauczania kl. 1-3, 4-7 

23.05.23 r. 

24.05.23 r. 

25.05.23 r. 

Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych dla klas 1-7  (zajęcia opiekuńcze w świetlicy) 

11.05.23 r. 

Z miesięcznym wyprzedzeniem  informacja  dla rodziców oraz 

uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania 

 

CZERWIEC 

1.06.23 r. Obchody Dnia Dziecka (wyjścia klasowe) 

2.06.23 r. Święto Szkoły          

8.06.23 r. 
Boże  Ciało– dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

9.06.23 r. 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia 

opiekuńcze w świetlicy. 

12.06.23 r. 
Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach 

rocznych 

13.06.23 r. Zebrania  z rodzicami  kl.   4-8 

14.06.23 r. Zebrania  z rodzicami  kl.   1-3   

19.06.23 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

22.06.23 r. 
Apele podsumowujące prace uczniów w roku szkolnym/dzień z 

wychowawcą                               

23.06.23 r. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

28.06.23 r. Zebranie Plenarne Rady Pedagogicznej 
 

Dni wolne  od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęcia opiekuńcze w świetlicy w roku 

szkolnym 2022/2023 

 31 października 2022 (poniedziałek) 

 2 maja 2023 (wtorek) 

 23 maj  2023 (egzamin klas ósmych) dni bez zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas 1-7)                                                                                                                             

 24 maj  2023 (egzamin klas ósmych) dni bez zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas 1-7)                                                                                                                             

 25 maj  2023 (egzamin klas ósmych) dni bez zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas 1-7)                                                                                                                             

 2 czerwca  2023 Święto  Szkoły 

 9 czerwca 2023 r. ( piątek) 


