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K A L E N D A R I U M  NA  ROK SZKOLNY 2022/2023 

TERMINY I WYDARZENIA MOGĄ ULEC ZMIANIE 
 

WYDARZENIA TERMINY ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

WRZESIEŃ 

 

Inauguracja roku 

szkolnego2020/2021 

 

 

1.09.2022  

(czwartek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.09. 2022  

(niedziela) 

 

 

 

• godz. 9.00 - powitanie uczniów  klas I w sali 

  gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami  

 

• godz. 10.00 - powitanie uczniów  klas II -IV w sali 

  gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami  

 

• godz. 11.00 - powitanie uczniów  klas V -VIII w sali 

  gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami  

 

 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w parafii św. Józefa  
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Akcja „Narodowe 

czytanie” 

„Ballady i romanse” 

Adama Mickiewicza 

w ramach ogłoszonego 

roku 2022 rokiem  

Romantyzmu 

2.09.2022 przy szkole 

3.09.2022 Ratusz 

Włączenie się w akcję „Narodowe czytanie”.  

 

 

 

 

Apele porządkowe 6-8.09. 2022 

 
Według ustalonego 

harmonogramu 

4 lekcja klasy: 1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 5a, 6a, 6c, 8b, 8d, 8e  

6 lekcja klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b, 4c, 5b, 6b, 7a, 7b. 

 

Uczniowie po dzwonku schodzą do amfiteatru pod opieką nauczycieli uczących 

82 rocznica wybuchu 

II wojny światowej 

1.09.2022 

17.09.2022 

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę  tematem zajęć lekcyjnych z 

języka polskiego, historii, godziny wychowawczej.  

Dekoracje w  salach i na korytarzu szkoły 

Spotkania  z rodzicami  

 

 

 

 

12.09. 2022 

 
 

Informacje dotyczące treści spotkań zostaną przekazane wychowawcom przez Dyrektora Szkoły 

 

Godz. 17.00 klasy I-III 

Godz. 18.30 klasy IV-VIII 

Spotkanie Dyrektora 

z  organami szkoły 

wg. planu 

 

Spotkanie z Samorządem Uczniowskim. 

Spotkanie z Radą Rodziców SP29 

82 rocznica obrony 

Lublina 

17.09.2022 

 

Wyjścia klas pod pomnik Obrońców Lublina 

Diagnoza wstępna  

uczniów klas I  

 

do 30.09.2022 Przeprowadzenie diagnozy uczniów klas I. Opracowanie wyników i uwzględnienie ich w planach 

pracy. 

 



3 

 

PAŹDZIERNIK 

 

XXII Dzień Papieski 

 

 

16.10.2022 

 

Wystawa okolicznościowa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II  

 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej  

13.10.2022 

 

 

 

 

 

14.10.2022 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

 

Apel z programem artystycznym: 

-dla klas I-III 

-dla klas IV-VIII 

 

szkolenie RP. 

Ślubowanie klas I 

 

21.10.2022 

 

Godz. 16.00 

Przygotowanie uczniów klas I do ślubowania: 

- nauka tekstu ślubowania 

- nauka hymnu państwowego i szkolnego 

- przygotowanie części artystycznej 

- przygotowanie dekoracji  w sali gimnastycznej  

 

Konkursy przedmiotowe 

 

 

wg harmonogramu 

Kuratorium Oświaty 

 

Zgłoszenie do wicedyrektora szkoły przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów uczniów 

deklarujących udział  w konkursach przedmiotowych 

- zgłoszenie uczestników do etapu szkolnego 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego. 
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LISTOPAD 

Spotkania  z rodzicami  

 

8.11.2022 Przekazanie rodzicom bieżących informacji na temat funkcjonowania uczniów i klas. 

 

Spotkania wg harmonogramu Dyrektora Szkoły. 

. 

Święto Niepodległości 

 

 

10.11.2022 

(czwartek) 

 

 

Dekoracje w salach lekcyjnych. 

 

Akademia zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

 

Dzień życzliwości 18.11.2022 Akcja Samorządu Uczniowskiego 

Zabawa  andrzejkowa 24.11.2022 

(środa) 

 

25.11. 2022 

(czwartek) 

Spotkania  andrzejkowe dla klas I-III 

 

 

Dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VIII 
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GRUDZIEŃ 

Próbny egzamin 

ósmoklasisty 

5-7.12.2022 

Ewentualnie w 

listopadzie 

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

Dzień Mickiewiczowski 
 

Zakończenie Roku 

Romantyzmu 

 

Konkurs wiedzy  

klasy II-VIII 

7.12.2022 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

 

 

Projekt działań dla klas opracowany przez nauczycieli koordynujących i zakończony finałem w 

sali gimnastycznej 

 

 

Mikołajki 6.12.2022 Mikołajki klasowe. 

Przygotowanie kartek 

świątecznych  

do 10.12.2022 Przygotowanie życzeń i wykonanie przez uczniów kartek  świątecznych  oraz ich wysłanie do 

zaprzyjaźnionych osób i instytucji.  

Informacja  o grożących 

ocenach niedostatecznych 

22.12.2022 

godz. 15.00 

Przekazanie rodzicom  informacje o grożących uczniom ocenach niedostatecznych  

Jasełka szkolne 22.12.2022 

 

 

Przygotowanie i prezentacja jasełek  dla społeczności szkoły  

Organizacja według zarządzenia Dyrektora Szkoły  

Udział w akcjach  

charytatywnych 

Grudzień 

2022 

Włączenie się w akcje charytatywne organizowane na terenie miasta. 
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Przerwa świąteczna - 

Boże Narodzenie 

23 - 31.12.2022 

 
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego  Pracownikom,  

Uczniom i ich Rodzinom życzy Dyrekcja Szkoły 

STYCZEŃ 

Wystawienie 

proponowanych ocen 

za I semestr z zajęć 

edukacyjnych i 

zachowania 

do 11.01.2023 Poinformowanie rodziców /opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i 

zachowania  poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w 

dzienniku elektronicznym. 

II etap konkursów 

przedmiotowych 
 

 

wg harmonogramu 

Kuratorium Oświaty 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Apel dotyczący 

bezpiecznego spędzania 

ferii zimowych 

13.01.2022  

II edycja 

Ogólnopolskiego 

Konkursu 

Multimedialno- 

Plastycznego „Jestem 

Uczniem Świata” 

 

 Rozpoczęcie II edycji - informacja do szkół. 
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Ferie zimowe 

 

 
 

16-29.01.2023 SPOKOJNYCH  I  BEZPIECZNYCH FERII  ZIMOWYCH 

WSZYSTKIM UCZNIOM I  PRACOWNIKOM  ŻYCZY DYREKCJA SZKOŁY 
 

LUTY 

Wystawienie 

ostatecznych ocen za  

I semestr z zajęć 

edukacyjnych i 

zachowania 

8.02.2023 

godz.15.00 

Poinformowanie rodziców /opiekunów o ostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych i 

zachowania  poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w 

dzienniku elektronicznym. 

Zebrania klasyfikacyjne 

Posiedzenie Rady 

Pedagogicznej 

 

9.02.2023 Klasyfikacja w zespołach i rada zatwierdzająca klasyfikację zgodnie z zarządzeniem Dyrektora  

  

Zakończenie I semestru 10.02.2023 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Spotkania  z rodzicami 14.02.2023 Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych 

i zachowania na zakończenie I semestru  oraz poruszenie problematyki wychowawczej 

 

Na zebraniach obecni są wszyscy nauczyciele uczący na danych poziomach. 

 

Spotkania wg harmonogramu Dyrektora Szkoły 
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Zabawy karnawałowe 

 

15.02.2023 

(środa) 

kl. I-III 

 

16.02.2023 

(czwartek) 

kl. IV-VIII 

 

• Zabawa taneczna dla uczniów klas I-III z poczęstunkiem w salach 

 

 

• Dyskoteka dla uczniów klas IV-VI 

 

 

Podsumowanie pracy za I 

semestr roku szkolnego  

13.02.2023 Spotkanie w sali gimnastycznej podsumowujące wyniki osiągnięte w I semestrze w formie 

prezentacji klas 

klasy I-III    

klasy IV-VIII 

 

Próbny egzamin 

ósmoklasisty 

27.02 -11.03. 2023 Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu próbnego z języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego. 

MARZEC 

III etap wojewódzki 

konkursów 

przedmiotowych 

wg harmonogramu 

Kuratorium Oświaty 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 

 

 

Dni Otwarte Szkoły 

 

 

 

 

11.03.2023 

(sobota) 

Termin uzależniony 

od kalendarza 

rekrutacji 

Wystąpienie Dyrektora Szkoły 

 

Część  artystyczna w sali gimnastycznej 

 

Warsztaty, pokazy i zabawy w salach i pracowniach lekcyjnych  

 

Poczęstunek w stołówce szkolnej 
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Dzień Wiosny 21.03.2023 Zielony Dzień Szkoły 

Rekolekcje Wielkopostne  

 

marzec/kwiecień Organizacja zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

KWIECIEŃ 

Wielkanoc - przerwa 

świąteczna  

6.04 -11.04.2023 BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM, UCZNIOM I ICH RODZICOM 

ŻYCZY DYREKCJA SZKOŁY 
 

Spotkania z rodzicami 18.04.2023 Przekazanie rodzicom bieżących informacji na temat funkcjonowania uczniów i klas 

 

Na zebraniach obecni są wszyscy nauczyciele uczący na danych poziomach. 

 

Spotkania wg harmonogramu Dyrektora Szkoły 

Próbny egzamin 

ósmoklasisty 

24 -26.04. 2023 Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu próbnego z języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego. 

Rocznica wydarzeń 

katyńskich 

kwiecień 2023 Wyjścia klas pod pomnik Ofiar Katynia 

Zajęcia na godzinach wychowawczych 

Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

28.04.2023 

 

 

Uroczysta akademia   z okazji  Święta  Konstytucji 3 Maja dla klas I- III i IV-VIII 

 

 

„Eko- Ziemia” kwiecień 2023 Konkurs ekologiczny dla klas IV 
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MAJ 

Ogólnoszkolne imprezy 

turystyczne 

 

wg. harmonogru 

maj –czerwiec 

2023 

Rajdy, wycieczki  według  wcześniej ustalonego harmonogramu oraz po uzgodnieniu z 

Dyrektorem Szkoły. 

Egzamin ósmoklasisty 23 -25. 05. 2022 Przeprowadzenie egzaminów. 

Informacja o grożących 

ocenach niedostatecznych 

15.05.2023 Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku 

szkolnego. 

Sprawdziany 

kompetencji   

klas I - VII 

maj-czerwiec. 2023 Przeprowadzenie sprawdzianów diagnostycznych w poszczególnych klasach zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. 

Próbny egzamin klas siódmych. 

Konkursy szkolne  maj-czerwiec. 2023 Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla klas IV-VIII z poszczególnych przedmiotów 

według ustalonego na podstawie zgłoszeń nauczycieli harmonogramu. 

Dzień Matki i Ojca 26.05.2023 Przedstawienia  z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. . 

Dekoracja w salach lekcyjnych. 

 

Spotkania 

z rodzicami przyszłych 

uczniów klas I 

 

30.05.2023 

 

- Spotkanie z dyrekcją szkoły 

- Przedstawienie organizacji pracy w przyszłych klasach pierwszych 

- Przedstawienie  programu i podręczników.  
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CZERWIEC 

Dzień Dziecka 

Dzień Sportu 

1.06.2023 Gry i zabawy sportowe. 

Rozgrywki międzyklasowe na boisku szkolnym. 

Wystawienie 

proponowanych ocen z 

zajęć edukacyjnych i 

zachowania 

1.06.2023 Wystawienie przewidywanych ocen za II semestr. 

Święto  szkoły. 

Uroczystości z okazji 60-

lecia nadania sztandaru 

szkole 

6.06.2023 Zgodnie z projektem i rozporządzeniem Dyrektora Szkoły. 

Spotkania z rodzicami 12.06.2023 Podsumowanie pracy w bieżącym roku szkolnym. 

Wystawienie  

ostatecznych ocen 

14.06.2023 

do godziny 15.00 

Wystawienia ocen za II semestr  za zajęcia edukacyjne i zachowanie. 

 

Zebrania klasyfikacyjne.  

Rada Pedagogiczna 

 

15.06.2023 

 

Klasyfikacja w zespołach i rada zatwierdzająca klasyfikację zgodnie z zarządzeniem Dyrektora. 

Zakończenie klas III 

 

20.06.2023 Uroczyste podsumowanie I etapu edukacyjnego w sali gimnastycznej. 

Zakończenie roku 

szkolnego  

22.06.2023 

(czwartek) 

 

 

Wyjście klas I-VIII  ze sztandarem  spod szkoły do kościoła  

 

Msza Święta dziękczynna za zakończony rok szkolny 2022/2023 
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22.06.2023 

(czwartek) 

  

23.06.2023 

(piątek) 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII połączone z przekazaniem  sztandaru i wręczeniem 

nagród. 

 

Uroczyste akademie w sali gimnastycznej 

 Podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów. Wręczenie nagród za wyniki w nauce i konkursy 

oraz dyplomów dla rodziców.  

• Klasy I – III   

 

• Klasy IV – VII 

 

Wręczenie świadectw uczniom klas I –VIII 

LIPIEC/ 

SIERPIEŃ 

 WSPANIAŁEGO   WYPOCZYNKU   

WSZYSTKIM   PRACOWNIKOM I UCZNIOM 

ŻYCZY  DYREKCJA  SZKOŁY 

 

 


