KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w ZST-E CKU w Ostrowie Wlkp.
Uchwała RP ZST-E CKU z dnia : 31 sierpnia 2022 roku.

Początek zajęć dydaktycznych

od 1 września 2022 r. (czwartek)

I półrocze / semestr

od 1 września 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

II półrocze / semestr

od 21 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23 do 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

od 30 stycznia do12 lutego 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach najwyższych w
technikum, liceum dla dorosłych, branżowej
szkoły II stopnia

28 kwietnia 2023 r.

1.

5.

6.
Zakończenie rocznych zajęć w klasach
pozostałych

23 czerwca 2023 r.
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

7.

Ferie Letnie

8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach młodzieżowych (Podstawa: § 5 i 6. rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2017.1603 z dnia 2017.08.28)

 dzień największego zaangażowania szkoły w organizację egzaminów zawodowych w sesji zimowej,
wskazany po publikacji komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie
harmonogramu egzaminów zawodowych - Technikum Nr4 + BSI Stopnia Nr 4
 2 maja 2023r. – względy organizacyjne - Technikum Nr4 + BSI Stopnia Nr 4
 4.05.2023r. (czwartek) - termin egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego T+BS,
 5.05.2023r. (piątek) - termin egzaminu maturalnego pisemnego z matematyki T+BS,
 8. 05.2023r. (poniedziałek) - termin egzaminu maturalnego pisemnego z języka angielskiego T+BS,
 dzień największego zaangażowania szkoły w organizację egzaminów zawodowych w sesji
wiosennej, wskazany po publikacji komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w
sprawie harmonogramu egzaminów zawodowych - Technikum Nr4 + BSI Stopnia Nr 4.
9.
Praktyki
zawodowe

T3a od 8.05 do 2.06.2023 r. (4 tygodnie)
T3b od 8.05 do 2.06.2023 r. (4 tygodnie)
T4a od 8.05 do 2.06.2023 r. (4 tygodnie)
T4b od 8.05 do 2.06.2023 r. (4 tygodnie)

10.
Egzaminy maturalne – Szczegóły w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 4.05.2022 (czwartek) - język polski –pp,
 5.05.2022 (piątek) - matematyka -pp,
 8.05.2022 (poniedziałek) - język angielski – pp,
11. Egzamin zawodowy Szczegóły w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sesja zimowa:
Sesja wiosenno- letnia

12

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY
PEDAGOGICZNEJ ZST-E CKU
 30 sierpnia 2022 r. (wtorek): organizacja roku
szkolnego 2022 / 2023, sprawozdanie z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego w 2021/22.
 15 września 2022 r. (czwartek): zatwierdzenie
planu nadzoru pedagogicznego, planów pracy
zespołów nauczycielskich i programów działań
na rok szkolny 2022 / 2023.

 16 listopada 2022 r. (środa): informacja o
postępach w nauce uczniów wszystkich klas
szkół młodzieżowych, analiza wyników
maturalnych i wyników z egzaminów
zawodowych, szkolenie w zakresie egzaminów
zawodowych.
 20 stycznia 2023 r. (piątek): klasyfikacja
półroczna uczniów szkół młodzieżowych /
semestralna słuchaczy szkół dla dorosłych.
 15 lutego 2023 r. (środa): analiza pracy po
pierwszym półroczu i semestrze, organizacja
pracy w drugim półroczu.

 12 kwietnia 2023 r. (środa): analiza postępów
w nauce uczniów klas maturalnych technikum.

13.

PLANOWANE SPOTKANIA Z
RODZICAMI

 7 września 2022 r. (środa): spotkanie dyrekcji,
wychowawców i opiekunów z rodzicami uczniów
klas pierwszych szkół dla młodzieży.
 8 września 2022 r. (czwartek) spotkanie dyrektora
i wychowawców z rodzicami uczniów klas
maturalnych oraz spotkanie wychowawców z
rodzicami uczniów klas pozostałych szkół dla
młodzieży.
 6 października 2022 r. (czwartek): od 15.30 do
17.00 dyżur wszystkich nauczycieli. Indywidualne
konsultacje z rodzicami lub uczniami.
 17 listopada 2022 r. (czwartek): spotkanie
wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich
klas w celu podania informacji o postępach uczniów
w nauce.
 24 stycznia 2023 r. (wtorek): spotkanie
wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich
klas w celu podania informacji o ocenach
półrocznych.
 8 marca 2023 r. (czwartek): od 15.30 do 17.00
Dyżur wszystkich nauczycieli. Indywidualne
konsultacje z rodzicami lub uczniami.
 12 kwietnia 2023 r. (środa): spotkanie
wychowawców z rodzicami uczniów klas
maturalnych technikum w celu poinformowania o
przewidywanych ocenach rocznych.

 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek): klasyfikacja
końcowa uczniów i słuchaczy klas maturalnych  25 kwietnia 2023 r. (wtorek): spotkania
technikum, liceum dla dorosłych, branżowej
wychowawców z rodzicami uczniów szkół
szkoły II stopnia, analiza postępów w nauce
młodzieżowych w celu poinformowania o ocenach
uczniów pozostałych klas technikum i szkoły
klasyfikacyjnych uczniów klas ostatnich
i
branżowej I stopnia; szkolenie w zakresie
postępach w nauce uczniów w pozostałych klasach.
procedur egzaminów maturalnych i zawodowych.
 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek): analiza
postępów w nauce i przewidywanych ocen
klasyfikacyjnych.

 6 czerwca 2023 r. (wtorek): Spotkania
wychowawców z rodzicami uczniów klas ze szkół
młodzieżowych w celu poinformowania o
przewidywanych ocenach rocznych.
 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek): klasyfikacja
roczna uczniów i słuchaczy.
 23 czerwca 2023 r. (piątek): analiza pracy w
roku szkolnym 2022/2023.

