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      Lesznowola 01.09.2022 r. 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 
kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

Szkoła Podstawowa 
 

1. 1 września 2022 r. /czwartek/ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2. 14 października 2022 r. /piątek/ Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.  
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy. 

3. 31 października 2022 r. /poniedziałek/ Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze w świetlicy. 

4. 23 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. 
 

Zimowa przerwa świąteczna, dni wolne od zajęć 
dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze                
w świetlicy. 

5. 27 stycznia 2023 r. /piątek/ Koniec  I  semestru 2022/2023. 

6. 30 stycznia 2023 r. /poniedziałek/ Początek  II  semestru  2022/2023. 

7. 13 lutego 2023 r /poniedziałek/  –                     
24 lutego 2023 r. /piątek/ 

Ferie zimowe. 

8. 2  dni    
od … marca 2023 r. / / - 
do … marca 2023 r. / / 

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas VI - VIII                             
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy. 

9. 2  dni    
od … marca 2023 r. / / - 
do … marca 2023 r. / /      

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas III – V           
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy. 

10. od 6 kwietnia 2023 r. /czwartek/ –                        
do 11 kwietnia 2023 r.  /wtorek/ 
                  nie dotyczy dnia 
10 kwietnia 2023 r. /poniedziałek/ 

Wiosenna przerwa świąteczna, dni wolne od zajęć 
dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze                  
w świetlicy. 
Dzień wolny. Brak zajęć opiekuńczych. 

11. 1 maja 2023 r. /poniedziałek/ Dzień wolny. Brak zajęć opiekuńczych. 

12. 2 maja 2023 r. /wtorek/ Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze w świetlicy. 

13. 3 maja 2023 r. /środa/ Dzień wolny. Brak zajęć opiekuńczych. 

14. 23 maja 2023 r.  
/wtorek/ 
 

Egzamin ósmoklasisty po klasie ósmej. 
Język polski:                                                                             
godz. 9.00 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych                
w kl. 1-7 SP. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze                 
w świetlicy. 

15. 24 maja 2023 r.  
/środa/ 

Egzamin ósmoklasisty po klasie ósmej. 
Matematyka:                                                                             
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 godz. 9.00 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych                
w kl. 1-7 SP. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze          
w świetlicy. 

16. 25 maja 2023 r.  
/czwartek/ 
 

Egzamin ósmoklasisty po klasie ósmej. 
Język obcy nowożytny:                                                                             
godz. 9.00 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych               
w kl. 1-7 SP. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze             
w świetlicy. 

17. 8 czerwca 2023 r. /czwartek/ Dzień wolny. Brak zajęć opiekuńczych.  

18. 9 czerwca 2023 r. /piątek/ Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze w świetlicy. 

 

19. 23 czerwca 2023 r. /piątek/ Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 

20. 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie. 
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