
SKRÓCONY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

1 września 2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - NEPTUNALIA 

8 września 2022 Gala rozdania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec „TALENT ROKU 2022” 

16 września 2022 Gala rozdania stypendiów Wójta Gminy Bolesławiec 

14 października 2022 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

31 października 2022 
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie MEN z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 

1 listopada 2022 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 

11 listopada 2022 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 

7-9 grudnia 2022 I PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

16 grudnia 2022 Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych  

23 – 31 grudnia 2022 Świąteczna przerwa zimowa 

5 stycznia 2023 Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach  

6 stycznia 2023 Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć 

18 stycznia 2023 Nauczyciele wystawiają śródroczne oceny klasyfikacyjne 

20 stycznia 2023 KONIEC SEMESTRU 

23 stycznia 2023 Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna 

25 - 27 stycznia 2023 Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze 

30 stycznia 2023 Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I semestrze 

 13 – 26 lutego 2023 Ferie zimowe  

22 – 24 marca 2023  II PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

6 – 11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna 

2 maja 2023 
Dzień Flagi Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

(Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)  

3 maja 2023 Dzień Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć  

15 maja 2023 
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i 

nieodpowiednim zachowaniu 

23 - 25 maja 2023 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

dla klas I - VII 

2 czerwca 2023 Informacja o przewidywanych rocznych ocenach i rocznej ocenie zachowania  

8 czerwca 2023 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 

15 czerwca 2023 Nauczyciele wystawiają roczne oceny klasyfikacyjne 

19 czerwca 2023 Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 

22 czerwca 2023 Uroczyste pożegnanie absolwentów 2022/2023 

23 czerwca 2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

 



KARTKA Z KALENDARZA                

     WRZESIEŃ 2022 

1 września 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – Neptunalia, Pasowania na ucznia 

Rocznica wybuchu II wojny światowej 

3 września 11. edycja „Narodowego Czytania”  

5 – 9 września  5 września uczniowie klas: 6a i 6c wyjeżdżają na „zieloną szkołę”  

10 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  

5 września 

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności 
Zachęcamy do uważności i pomagania, które może mieć formę ofiarowania czasu, życzliwości, pomocy. 

Pogadanki w świetlicy szkolnej „Dlaczego być dobrym” i tworzenie gazetki z hasłami motywacyjnymi. 

  Zebranie rady pedagogicznej – aktualizacja statutu szkoły 

8 września 
Dzień Dobrych Wiadomości 

Uroczysta Gala „Pan Prezydent Zaprasza”. 

Nasza szkoła jest organizatorem tegorocznej uroczystości. 

12 września  Zebranie rady pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 

14 -16 września  

Międzynarodowy Dzień Kropki – święto odkrywania talentów, święto kreatywności.  

Spotkania wychowawców klas z rodzicami: 

- wybór „trójek klasowych’ 

- wybór przedstawicieli do Rady Rodziców 

- przedstawienie rodzicom zmian w statucie szkoły 

17 września 
Dzień Sybiraka – wyjście z pocztem sztandarowym pod pomnik Zesłańców Sybiru na Cmentarzu 

Komunalnym  

16 września Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata” 

21 września  

Zebranie Rady Rodziców: 

- wybór Prezydium Rady Rodziców 

- przedstawienie założeń programu wychowawczo-profilaktycznego 

- przedstawienie programu zajęć Wychowania do życia w rodzinie 

- przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

- informacja remontach 

- realizacja programu Laboratoria Przyszłości 

22 września Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

23 września Początek astronomicznej jesieni, czyli żegnamy okulary słoneczne i balsam do opalania 

28 września 

Zebranie Rady Rodziców 

Głosowanie nad projektami uchwał: 

- uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego 

- przyjęcie Regulaminu Rady Rodziców 

- przyjęcie planu finansowego Rady Rodziców 

- opinia w sprawie planu pracy szkoły 

26 września  

Zebranie rady pedagogicznej: 

- przyjęcie planu pracy szkoły 

- projekt uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023 

Wizyta Mobilnego Laboratorium Przyszłości- warsztaty dla uczniów 

26, 29, 30 

września  
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII „Komunikacja empatyczna” – cz. I 

29 września  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  

30 września 
Dzień Chłopaka 

Termin składania deklaracji wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty 

 

  



 

KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023            PAŹDZIERNIK 2022 

3 października  Dyktando Niepodległościowe 

4, 6 października Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII „Komunikacja empatyczna” – cz. II 

5 października Drużyna chłopców zakwalifikowała się do Mistrzostw Strefy Jeleniogórskiej 

6-7 października  Festiwal Nauki – udział klas VII - VIII w wykładach i warsztatach  

10 października  

 

Zebranie rady pedagogicznej 

 

10 października 

Dzień Drzewa 

Przytulanie drzew zwiększa poziom hormonów oksytocyny, serotoniny i dopaminy. 

Dzień Gier Planszowych. 

12 października 

Dzień Bezpiecznego Komputera 

Zabezpiecz swój komputer, jemu też grożą wirusy. 

Montaż stacji do segregowania odpadów – nagroda wygrana w konkursie „Lekcja Nieśmiecenia” 

10 – 12 października Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII „Komunikacja empatyczna” – cz. III 

11 października Dziewczęta szóste na Dolnym Śląsku w biegach przełajowych!!! 

12 października 

Uroczyste osłonięcie tablicy Stefani Tajcher - więźniarki KL Ravensbrück, pierwszej bolesławieckiej 

nauczycielki. 

Wyjście delegacji szkoły na uroczystość. 

14 października  Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

17 października Został zakończony remont szatni. Wszyscy uczniowie mają swoje osobiste szafki. 

19 października Dziewczęta zostały mistrzyniami, a chłopcy wicemistrzami Bolesławca w koszykówce 3 x 3 

21 – 23 października Warsztaty dla nauczycieli „Spójrz inaczej na agresję” 

24 października 
Rozpoczynamy akcję zbierania książek dla dzieci i młodzieży napisanych w oryginalnym 

języku angielskim, niemieckim i ukraińskim. 

26 października 
Trzy uczennice uczestniczyły w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Dyktanda 

Niepodległościowego „Po polsku o historii”  

27 października  
Zapaliliśmy znicze i zostawiliśmy wiązanki kwiatów na grobach nauczycieli, którzy 

pracowali w naszej szkole 

28 października Rozpoczynamy prace ogrodowe w naszym „Doświadczalnym Ogródku Malucha DOM” 

28 października 
III Międzynarodowa edycja VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie “Przerwa 

na czytanie” 

29 – 30 października Uczniowie pod opieką Pani Teresy Pawlik gościli w Czechach.  

31 października  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023            LISTOPAD 2022 

1 listopada Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 

7 listopada Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla klas I – III pt. “Moja Ojczyzna” 

10 listopada 

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości: 

1. Każda klasa uczestniczy w tworzeniu prezentacji na stronę szkoły 

2. Koncert pieśni patriotycznych 

3. Ogłoszenie wyników konkursu „Moja Ojczyzna” i rozdanie nagród 

11 listopada  Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć  

14 listopada  
Zebranie rady pedagogicznej 

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowań dla uczniów na egzaminie ósmoklasisty 

16 listopada 
Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

Tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności. 

18 listopada Konkurs Kaligraficzny dla klas I - III 

18 listopada 
Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym i Niegodziwym 

Traktowaniem w Celach Seksualnych. 

20 listopada 

Dzień Ochrony Praw Dziecka 

Dzisiaj cała szkoła jest w kolorze niebieskim na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi na 

świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. 

  

  

  

  

  

  

24 listopada 
II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i dla uczniów 

szkół średnich etap szkolny 

28 listopada  
Zebranie rady pedagogicznej 

Zajęcia pierwszej pomocy w ramach EDB dla uczniów klas 8e i 8c (prowadzone przez ratowników) 

29 listopada  
Andrzejki 

Dzień zabaw i zabawy. 

Zajęcia pierwszej pomocy w ramach EDB dla uczniów klasy 8b  (prowadzone przez ratowników 

30 listopada XX Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VII -VIII – etap szkolny 

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023                 GRUDZIEŃ  2022 

  

2 grudnia 

Powiatowy konkurs kolęd i piosenek świątecznych dla szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich 

powiatu bolesławieckiego – eliminacje szkolne 

I Powiatowy Przegląd Piosenek Świątecznych w języku angielskim – etap szkolny 

5 grudnia II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i średnich – etap szkolny 

6 grudnia 
Mikołajki  

Mikołaj odwiedzi grzecznych “Czwórkowiczów”. 

7 – 8 grudnia  
PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Zajęcia pierwszej pomocy w ramach EDB dla uczniów klasy 8a (prowadzone przez ratowników 

8 grudnia Bolesławiecki Konkurs Matematyczny BOLEK dla klas V-VI – etap szkolny 

13 grudnia Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas I-III – etap szkolny 

13 grudnia Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 

14 grudnia 
Powiatowy konkurs kolęd i piosenek świątecznych dla szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich 

powiatu bolesławieckiego 

15 grudnia 
Konkurs ortograficzno-językowy pod hasłem: „Mój Dolny Śląsk – poznajemy jego tajemnice” dla klas 

VII-VIII – etap szkolny 

16 grudnia 

I Powiatowy Przegląd Piosenek Świątecznych w języku angielskim – etap powiatowy 

Zajęcia pierwszej pomocy w ramach EDB dla uczniów klasy 8d  (prowadzone przez ratowników) 

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych 

  

  

  

20 grudnia Kiermasz świąteczny - przekazanie zbiórki na cel charytatywny 

21 grudnia  Jasełka 

23 – 31 grudnia  Zimowa przerwa świąteczna 

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023                      STYCZEŃ 2023 

  

5 stycznia  Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych 

6 stycznia  Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć 

  

  

11 stycznia III Bolesławiecki Konkurs Historyczny „Od starożytności do współczesności” – etap szkolny 

13 stycznia Poeci - dzieciom- konkurs wokalno- recytatorski dla przedszkoli i klas 1-3 – eliminacje szkolne 

17 stycznia Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III – etap szkolny 

18 stycznia Dzień Kubusia Puchatka, czyli misia o bardzo małym rozumku 

20 stycznia  KONIEC I SEMESTRU 

21 stycznia WAŻNE!!! Dzień Babci 

22 stycznia WAŻNE!!! Dzień Dziadka 

22 stycznia  160 rocznica wybuchu powstania styczniowego 

23 stycznia Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja środroczna 

25 stycznia 
Dzień Sekretarki i Asystentki 

Pani Władziu, Pani Asiu, wszystkiego najlepszego. 

25 – 27 stycznia  ZEBRANIA Z RODZICAMI – podsumowanie pracy w I semestrze 

  

  

30 stycznia  
Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I semestrze 

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 

  

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023            LUTY 2023 

1 lutego 
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas  I-III – etap powiatowy 

XIX Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VII -VIII – etap gminny 

2 lutego Poeci - dzieciom- konkurs wokalno- recytatorski dla przedszkoli i klas 1-3 – etap powiatowy 

  

6 lutego 
II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i średnich – etap powiatowy 

 

7 lutego Bolesławiecki Konkurs Matematyczny BOLUŚ dla klas IV – etap szkolny 

9 lutego 
Międzynarodowy Dzień Pizzy 

Jedzmy pizzę na okrągło, jedzmy ją ze smakiem. Jedzmy z serem i z bazylią albo i z …... ;) 

14 lutego 
Walentynki 

“Walę tynki” - Święto Murarzy i Tynkarzy 

13 – 26 lutego FERIE ZIMOWE  

17 lutego  
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 

Pani Moniko, miau 

21 lutego MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023            MARZEC 2023 

  

2 marca 
II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i dla uczniów 

szkół średnich – etap powiatowy 

6 marca Konkurs literacki pod hasłem „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII – etap szkolny 

7 marca 
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III – etap powiatowy 

X Powiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół podstawowych – etap międzyszkolny 

8 marca Dzień Kobiet 

10 marca Dzień Mężczyzn 

14 marca Dzień Liczby Pi  

  

  

17 marca 
Konkurs Kaligraficzny dla klas I - III 

 

  

  

20 marca  Dzień Ziemi  

  

22 marca 
Konkurs ortograficzno-językowy pod hasłem: „Mój Dolny Śląsk – poznajemy jego tajemnice” dla klas IV-VI 

– etap powiatowy 

22 – 24 marca II PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 marca 
Konkurs ortograficzno-językowy pod hasłem: „Mój Dolny Śląsk – poznajemy jego tajemnice” dla klas VII-

VIII – etap powiatowy 

30 marca Bolesławiecki Konkurs Matematyczny BOLUŚ dla klas IV – etap powiatowy 

31 marca I Powiatowy Przegląd Autorskiej Twórczości Muzycznej „PATM” młodzieży powiatu bolesławieckiego 

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023            KWIECIEŃ 2023 

MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ 

1 kwietnia Prima aprillis, uważaj bracie, bo się pomylisz  

  

6 – 11 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna 

  

14 kwietnia III Bolesławiecki Konkurs Historyczny „Od starożytności do współczesności” – etap powiatowy 

  

  

18 kwietnia Konkurs literacki pod hasłem „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII – etap powiatowy 

  

20 kwietnia 

X Powiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół podstawowych 

I Powiatowy Przegląd Autorskiej Twórczości Muzycznej „PATM” młodzieży powiatu bolesławieckiego – 

etap powiatowy 

  

  

  

27 kwietnia Bolesławiecki Konkurs Matematyczny BOLEK dla klas V-VI – etap powiatowy 

  

  

  

  

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023                                MAJ 2023 

1 maja Święto Pracy - dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

2 maja 

Dzień Flagi Narodowej – wychodzimy wraz pocztem sztandarowym do rynku. 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego) 

3 maja  Święto Narodowe Trzeciego Maja - dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

5 maja XIX Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VII -VIII – etap powiatowy 

  

  

  

  

  

  

15 maja Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych  

19 maja Dzień Dobrych Uczynków 

  

  

23 – 25 maja 

23 maja - Egzamin ósmoklasisty – język polski 

24 maja - Egzamin ósmoklasisty - matematyka 

25 maja - Egzamin ósmoklasisty – język obcy 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - VII 

26 maja Dzień Matki 

27 maja SZKOLNY FESTYN RODZINNY 

  

 

  



KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023            CZERWIEC 2023 

1 czerwca 

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

2 czerwca Informacja o przewidywanych rocznych ocenach i ocenie zachowania 

8 czerwca  Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 

  

  

  

15 czerwca Nauczyciele wystawiają roczne oceny klasyfikacyjne 

  

  

  

  

19 czerwca Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 

  

  

  

22 czerwca Uroczyste pożegnanie absolwentów 

23 czerwca Dzień Ojca 

23 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 

 

 


