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Zespół Szkół Łączności w Warszawie 

Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym  
2022/2023 I i II semestr 

 
 
 
 

 
Termin: 

 
Rodzaj czynności do realizacji: 

 
28.08.2022 (poniedziałek) 
godz.12:00 aula 48 
 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej ostateczne wyniki klasyfikacji 
roku szkolnego 2021/2022 oraz organizację pracy szkoły w roku szkolnym 
2022/2023, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, przydziału zadań 
nauczycielom 2022/2023. 

01.09.2022 (czwartek) 
godz.10:00 
godz.11:00 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. 
- udział biorą klasy II,III i IV (TŁ, LO) 
- udział biorą klasy I  (TŁ, LO) 

02.09.2022 - 09.09.2022 Uzupełnienie dziennika LIBRUS, utworzenie grup wirtualnych. 

06.09.2022 (wtorek) 17:30 
 
 
godz. 17:00 
 
 

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas.                                                                                     
 
Koncert NORY i powitanie przez Dyrekcję rodziców klas I w Sali Kolumnowej. 
Po koncercie zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas I                                                 
z wychowawcami w salach lekcyjnych - stacjonarnie 
 
Wybór przedstawiciela każdej klasy do Rady Rodziców. 

07.09.2022 (środa) Terminy złożenia w sekretariacie przez nauczycieli PZO (mogą być wspólne dla 
nauczycieli tego samego przedmiotu). 
Termin złożenia do dyrektora planów pracy zespołów przedmiotowych w roku 
szkolnym 2022/2023. 
Przedstawienie pozostałych propozycji przydziału czynności dodatkowych 
nauczycieli przez przewodniczących zespołów. 

07.09.2022 (środa) 
 

Termin uzupełnienia dziennika LIBRUS przez wychowawców klas oraz wypisanie 
świadectw i arkuszy ocen uczniów promowanych w sierpniu. 

09.09.2022 - 23.09.2022 Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych z wychowawcami na godzinach 
wychowawczych wspomagane przez pedagoga i psychologa. 

09.09.2022 (środa) 
 

Termin złożenia przez wszystkich nauczycieli sposobu i terminu realizacji godzin 
dodatkowych. 

13.09.2022 (wtorek) 
godz. 11:30   
 
godz. 12:00 

 
Uroczystość ślubowania młodzieży klas pierwszych. 
 
Koncert NORY dla młodzieży klas pierwszych. 

13.09.2022 (wtorek) 
godz. 14:30 

Zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie planów pracy zespołów 
przedmiotowych i zadaniowych, zatwierdzenie planu wychowawczo-
profilaktycznego, planu pracy szkoły). 

14.09.2022 (środa) 
godz. 18:00 

Spotkanie trójek klasowych z Prezydium Rady Rodziców , wybór nowego 
Prezydium. 

15.09.2022 (czwartek) Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji 
zimowej. 

do 16.09.2022 (piątek) 
 

Ostateczny termin opracowania rocznego planu imprez szkolnych, sportowych, 
wycieczek szkolnych. 

do 28.09.2022 Termin składania deklaracji o przystąpienie do egzaminów maturalnych. 

07.10.2022 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

11.10.2022 (wtorek) 
godz. 15:30 

Szkolenie  - zmiany w oświacie 
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12.10.2022 (środa) 
godz. 14:00 aula 48 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – koncert NORY. 

22.10.2022 (sobota) Gala XV Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej 
„Taką nas ścieżką poprowadź 2022” Agnieszki Osieckiej – sala widowiskowa 
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe. 

31.10.2022 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

08.11.2022 
godz. 15:00 

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

10.11.2022 (czwartek) Szkolne obchody Dnia Niepodległości. 

15.11.2022 (wtorek) 
godz. 17:30 

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów związane z podsumowaniem spraw 
dydaktyczno-wychowawczych. 
Informacja o zagrożeniach w klasach maturalnych. 

listopad/grudzień 2022 Turniej Trójek Siatkarskich o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.    

listopad 2022 Próbna matura. 

12.12.2022 (poniedziałek) Termin wystawiania ocen w klasach maturalnych. 

14.12.2022 (środa) 
godz. 15:00 

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. 

15.12.2022 (czwartek) 
godz. 12:00 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych. 

15.12.2022 (czwartek) Koniec I semestru dla klas maturalnych. 

20.12.2022 (wtorek) 
godz. 17:30 

Zebrania informacyjne dla rodziców: podsumowanie dotychczasowych wyników 
w nauce, przekazanie rodzicom informacji o uczniach zagrożonych na koniec                   
I semestru ocenami niedostatecznymi. 

23.12.2022 - 31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna. 

styczeń 2023 Bal studniówkowy dla uczniów klas maturalnych. 

styczeń 2023 Próbne egzaminy zawodowe. 

09.01.2023 - 21.01.2023 
 

Egzamin praktyczny zawodowy wg harmonogramu OKE. 
 

11.01.2023 – 21.01.2023 Egzamin pisemny zawodowy/praktyczny 

do 19.01.2023 (czwartek) Termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego 2022/2023 
dla klas I, II, III, IV Technikum, I, II,III Liceum. 

Do 20.01.2023 (poniedziałek) Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy na sesję  czerwiec – lipiec 
2023. 

24.01.2023 (wtorek) 
godz. 15:00 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 
 

25.01.2023 (środa) 
godz. 15:00 

Rada zatwierdzająca. 

25.01.2023 (środa) 
godz. 12:00 

Termin składania sprawozdań przez liderów zespołów przedmiotowych oraz 
nauczycieli pełniących dodatkowe funkcje. 

27.01.2023 (piątek) Koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023 dla klas I, II, III, Technikum,         
I, II LO. 
 
Początek II semestru roku szkolnego 2022/2023 

31.01.2023 (wtorek) 
godz. 13:30, aula 48 
 
godz. 17:30  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - ocena pracy szkoły w I semestrze roku szk. 
2022/2023. 
 
Zebrania informacyjne dla rodziców związane z podsumowaniem spraw 
dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich klas. 

13.02.2023 – 26.02.2023 Ferie zimowe. 

04.03.2023 (sobota)  
godz. 10:00, aula 48 

Spotkanie informacyjne kierownictwa szkoły z rodzicami i kandydatami  
do LO, TŁ - dzień otwarty. 

marzec/kwiecień 2023 Rekolekcje Wielkopostne. 

17.03.2023 (piątek) Szkolne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa  
Informacyjnego. 

do 04.04.2023 (wtorek) Termin wystawiania zagrożeń w klasach maturalnych 

04.04.2023 (wtorek) 
 

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas i klas maturalnych. 
Informacje o zagrożeniach. 

kwiecień 2023 Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej. 
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kwiecień 2023 Festiwal Francuski. 

06.04.2023 - 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna. 

18.04.2023 (wtorek) 
godz. 17:30, aula 48 

Spotkanie informacyjne kierownictwa szkoły z rodzicami i kandydatami  
do LO, TŁ - dzień otwarty. 

do 21.04.2023 (piątek) 
do godz. 12:00 

Termin wystawiania ocen w klasach maturalnych. 

24.04.2023 (poniedziałek)  
godz. 15:00 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas kończących:                            
LO i TŁ. 

27.04.2023 (czwartek) 
godz.12:00 
 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację uczniów 
kończących szkołę: LO i TŁ. 

28.04.2023 (piątek) 
godz. 10:00 

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych  
oraz wręczenie świadectw ukończenia szkoły. 

04.05.2023  -  09.05.2032  
(czwartek, piątek, poniedziałek, 
wtorek) 

Pisemny egzamin maturalny w sesji wiosennej 2022/2023 dla absolwentów                  
LO i TŁ (poziom podstawowy): 
język polski, matematyka, język angielski 
 

04.05.2023 - 09.05.2023  
(czwartek, piątek, poniedziałek, 
wtorek) 

Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów. 
Nauczyciele pracują w komisjach maturalnych. 

10.05.2023 - 20.05.2023 Pozostałe egzaminy części pisemnej egzaminu maturalnego. 

10.05.2023 - 23.05.2023 Część ustna egzaminu maturalnego. 

23.05.2023 (wtorek) 
godz. 17:30 

Zebrania informacyjne dla rodziców: podsumowanie dotychczasowych wyników 
w nauce, przekazanie rodzicom informacji o uczniach zagrożonych na koniec 
roku ocenami niedostatecznymi. 

26.05.2023 (piątek) Wiosenny Dzień sportu i rekreacji. 

31.05.2023 (środa) Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

maj – sierpień 2023 Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie wg przyjętych 
procedur i terminów. 

01.06.2023 - 18.06.2023 Część praktyczna egzaminu zawodowego  wg harmonogramu OKE. 

02.06.2023 - 07.06.2023 
godz. 10:00, 12:00 i 14:00 

Etap pisemny egzaminu zawodowego wg harmonogramu OKE. 

do 07.06.2023 (środa) 
 

Termin zgłaszania w sekretariacie ewentualnych zmian w spisie podręczników 
na rok szkolny 2023/2024 (dotyczy przewodniczących zespołów 
przedmiotowych). 

09.06.2023 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Czerwiec 2023 Piknik sportowo - rekreacyjny 

do 14.06.2023 (środa) 
do godz. 12:00 

Termin wystawiania ocen rocznych. 
Termin składania sprawozdań przez liderów zespołów przedmiotowych oraz 
nauczycieli pełniących przydzielone dodatkowe funkcje. 

15.06.2023 (czwartek) 
godz. 13:30 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej dla TŁ, LO 

20.06.2023 (wtorek)  
godz. 10:00 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2022/2023 

23.06.2023 (piątek)  
godz.  10:00 

 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 
 

30.06.2023 (piątek)                   
godz. 10:00 

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023 

23.08.2023 - 29.08.2023 
(wtorek - poniedziałek) 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne. 
 

21.08.2023 (poniedziałek) Ustny poprawkowy egzamin maturalny 

22.08.2023 (wtorek) 
godz. 9:00 

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny. 
Wyniki egzaminów poprawkowych maturalnych 09.2023 

30.08.2023 (środa) 
godz. 10:00 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej ostateczne wyniki klasyfikacji 
za rok szkolny 2022/2023. Organizacja roku szkolnego 2023/2024. 

 


