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Semestr I - od 1 września 2022 roku do 29 stycznia 2023 roku
1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 1-4 września 2022r. zapoznanie słuchaczy ze statutem szkoły, przedstawienie
organizacji roku szkolnego, planu zajęć.
2. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych miedzy 2-10 września 2022r.
3. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym:
• 1 listopada 2022r. (wtorek) – Wszystkich Świętych
• 11 listopada 2022r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości
• 1 stycznia 2023r. (niedziela) – Nowy Rok
• 6 stycznia 2023r. (piątek ) – Święto Trzech Króli

4. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 grudnia 2022.
5. Egzamin zawodowy: sesja zimowa – część pisemna i praktyczna
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
6. Zakończenie roku szkolnego w klasach kończących szkołę - 27 stycznia 2023r. (piątek)
7. Rozdanie świadectw od soboty 4 lutego 2023r.
8. Zakończenie semestru w klasach kontynuujących naukę - 29 stycznia 2023r. (niedziela)
9.Rady Pedagogiczne
• 25 stycznia 2023r. – klasyfikacja semestrów kończących szkołę
• 31 stycznia 2023r. -klasyfikacja semestrów kontynuujących naukę
• 28 luty 2023r. – klasyfikacja semestralna i końcowa po egzaminach poprawkowych i dodatkowych

10. Ferie zimowe – od 13 luty do 24 luty 2023 roku

Semestr II – od 30 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku
11. Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia (czwartek)– 11 kwietnia 2022 (wtorek)
12. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
• 1, 2, 3 maja 2023r.– (1 maja święto Pracy, 3 maja święto Konstytucji 3 maja i 2 maja – wtorek – dzień wolny
od zajęć dydaktycznych)
• 28 maja 2023r. (niedziela) – Zielone Świątki
• 8 czerwca 2023r. (czwartek) – Boże Ciało
13. Egzamin zawodowy: sesja letnia
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
14. Rady Pedagogiczne
• 22 czerwca 2023r. klasyfikacja semestrów kończących szkołę
• 22 czerwca 2023r. kontynuujących naukę
• 31 sierpnia 2023r. klasyfikacja semestralna i końcowa po egzaminach poprawkowych i dodatkowych
15. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023r.
16. Rozdanie Świadectw – od 29 czerwca 2023r.
17. Ferie letnie – od 26 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

