
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

MIESIĄC OPIS 

 

WRZESIEŃ 1.09.2022 r – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2022/2023 

 

 

PAŹDZIERNIK 14.10.2022 r. (piątek)- Dzień Edukacji Narodowej,            

dzień wolny od zajęć dydaktycznych wynikający                         

z przepisów oświatowych 

 

31.10.2022 r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych (na wniosek społeczności szkolnej) 

 

LISTOPAD 1.11.2022 r.( wtorek)- dzień wolny od pracy,                           

Wszystkich Świętych 

 

2.11.2022 r. (środa) – dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych (na wniosek społeczności szkolnej), 

Dzień Zaduszny 

 

11.11.2022 r. (piątek)- dzień wolny od pracy, 

Narodowe Święto Niepodległości 

 

GRUDZIEŃ 23 - 31 grudnia 2022 r. - Zimowa przerwa świąteczna  

 

 

STYCZEŃ 10.01.2023 r. (wtorek)- Egzamin zawodowy w części 

teoretycznej sesja zima 2023 r.  

 

13.01.2023 r.(piątek)- Egzamin zawodowy w części 

praktycznej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych,             

(tylko w przypadku potwierdzenia terminów 

egzaminów praktycznych przez egzaminatorów)  

 

Jeżeli wszystkie zaplanowane egzaminy zawodowe 

odbędą się do dnia 13.01, wtedy  w godzinach 

popołudniowych odbędzie się klasyfikacyjna rada 

pedagogiczna.  

 

16 – 29 stycznia 2023 r. -Ferie zimowe (woj. lubelskie) 

 



27 stycznia 2023 r. -Zakończenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w  szkołach policealnych kształcących 

w zawodach. 

 

W przypadku gdyby egzaminy zawodowe praktyczne 

miały się odbyć do 18 stycznia, klasyfikacyjna rada 

pedagogiczna odbędzie się 27.01.2023r o godz. 9.00. 

 

30.01.2023 r. Uroczystość zakończenia edukacji w 

szkole dla słuchaczy OM s, HS s (wręczenie świadectw) 

LUTY ---------------- 

MARZEC 1.03.2023 r.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych           

Dzień Patrona Szkoły,                                                                        

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 

KWIECIEŃ 6 – 11 kwietnia 2023 r. -Wiosenna przerwa świąteczna 

 

MAJ  1.05.2023 r, (poniedziałek)- dzień wolny od pracy 

Święto Pracy 

2.05. 2023 r. (wtorek)- dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

3.05.2023 r. (środa)- dzień wolny od pracy  

Święto Konstytucji 3 Maja 

4.05.2023 r. (czwartek)- dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

5.05.2023 r. (piątek)- dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

 

CZERWIEC 1.06.2023 r.(czwartek) – Egzamin zawodowy „Lato 

2023”  w części praktycznej „D”: TUK z, TUK d, TZ s.  

 

5.06.2023 r.(poniedziałek) – Egzamin zawodowy „Lato 

2023”  w części teoretycznej dla oddziałów ( TUK z, 

TUK d, TZ s, Podolog d, TM s, SM z) 

 

20 czerwca 2023 r. klasyfikacyjna rada pedagogiczna 

 

23 czerwca 2023 r. (piątek)- Zakończenie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.- Ferie letnie 

 

 


