Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

HARMONOGRAM ORGANIZACYJNY
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Zakończenie I półrocza klasy I - IV
Zakończenie II półrocza klasy I - III
Zakończenie II półrocza klas IV
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Rekolekcje wielkopostne
Wiosenna przerwa świąteczna
Testy przyrostu kompetencji dla klas II – III
 Język polski – poziom podstawowy
 Matematyka – poziom podstawowy
 Język obcy nowożytny – poziom podstawowy
 Przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony
 Przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (II przedmiot) klasy III

1 września 2022 r.
22 grudnia 2022 r.
23 czerwca 2023 r.
28 kwietnia 2023 r.
23.12. - 31.12.2022 r.
16.01. - 29.01.2023 r.

Próbny egzamin maturalny

wrzesień 2022
grudzień 2022 r.
styczeń 2023 r.














TERMINARZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych oraz nagannych z zachowania w klasyfikacji
półrocznej
Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
oraz ocenach z zachowania w klasyfikacji półrocznej
Ustalenie oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów oraz oceny z
zachowania na zakończenie I półrocza
TERMINARZ KLASYFIKACJI ROCZNEJ KLASY IV
Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych oraz nagannych z zachowania w klasyfikacji
rocznej
Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
oraz ocenach z zachowania w klasyfikacji rocznej
Składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów
kompetencji
Ustalenie oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów oraz oceny z
zachowania
na zakończenie roku
Składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów
klasyfikacyjnych
Składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminu
poprawkowego
Składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen
klasyfikacyjnych
Komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu
ponownego ustalenia oceny klasyfikacyjnej
Posiedzenie komisji w celu ponownego ustalenia oceny z

06.04. - 11.04.2023 r.
13 marca 2023 r.
14 marca 2023 r.
15 marca 2023 r.
16 marca 2023 r.
17 marca 2023 r.

17 listopada 2022 r.
5 grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.

23 marca 2023 r.
7 kwietnia 2023 r.
do 12 kwietnia 2023
r.
20 kwietnia 2023 r.
20 kwietnia 2023 r.
do 28 kwietnia 2023
r.
do 4 maja 2023 r.
do 12 maja 2023 r.
do 12 maja 2023 r.

zachowania
TERMINARZ KLASYFIKACJI ROCZNEJ KLASY I - III
 Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych oraz nagannych z zachowania w klasyfikacji
rocznej
 Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach
oraz ocenach z zachowania w klasyfikacji rocznej
 Składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów
kompetencji
 Ustalenie oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów oraz oceny z
zachowania na zakończenie roku
 Składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów
klasyfikacyjnych
 Składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminu
poprawkowego
 Składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen
klasyfikacyjnych
 Komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu
ponownego ustalenia oceny klasyfikacyjnej
 Posiedzenie komisji w celu ponownego ustalenia oceny z
zachowania
Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu
 31.10.2022 r.
 02.05.2023 r.
 09.06.2023 r.
Zakończenie roku szkolnego/ zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych klas IV
Zakończenie roku szkolnego/ zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych
klas I - III

18 maja 2023 r.
2 czerwca 2023 r.
do 2 czerwca 2023 r.
16 czerwca 2023 r.
16 czerwca 2023 r.
do 23 czerwca 2023 r.
do 27 czerwca 2023 r.
do 4 lipca 2023 r.
do 4 lipca 2023 r.
08.10.2022 r.
20.05.2023 r.
17.06.2023 r.
28 kwietnia 2023 r.
23 czerwca 2023 r.

Spotkania z Rodzicami uczniów
Wywiadówki ogólnoszkolne dla klas I – IV





15 września 2022 r.
17 listopada 2022 r.
23 marca 2023 r.
18 maja 2023 r.

Konsultacje



20 października 2022 r.
13 kwietnia 2023 r.

Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców oraz Zebrania plenarne Rady Rodziców





15 września 2022 r.
17 listopada 2022 r.
23 marca 2023 r.
18 maja 2023 r.

Zebrania Rady Liceum






wrzesień 2022 r.
listopad 2022 r.
luty 2023 r.
kwiecień 2023 r.
czerwiec 2023 r.

Badania lekarskie uczniów









szczepienia przeciwko grypie
badania przesiewowe do bilansu zdrowia uczniów klas I
dostarczenie do szkolnego gabinetu medycznego
bilansów przez uczniów klasy I
analiza problemów zdrowotnych uczniów klas II i III
dostarczenie informacji (książeczek zdrowia lub
zaświadczenie) o wykonaniu obowiązkowego
szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi przez uczniów,
którzy ukończyli 18 rok życia
badania bilansowe uczniów klas IV
dostarczenie do szkolnego gabinetu medycznego
bilansów zdrowia przez uczniów klas IV

wrzesień/październik 2022 r.
październik/grudzień 2022 r.
do 22 grudnia 2022 r.
kwiecień/maj 2023 r.
styczeń/kwiecień 2023 r.

styczeń/marzec 2023 r.
do 7 kwietnia 2023 r.

