
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

czwartek czwartek

2. Przerwy i ferie

od do od do

zimowa 2022-12-23 2022-12-31 zimowe 2023-01-30 2023-02-12

wiosenna 2023-04-06 2023-04-11 letnie 2023-06-24 2023-08-31

3. Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
data dla

poniedziałek 2022-10-31 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

poniedziałek 2023-01-09 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

wtorek 2023-05-02 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

czwartek 2023-05-04 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

piątek 2023-05-05 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

poniedziałek 2023-05-08 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

wtorek 2023-05-09 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

wtorek 2023-05-16 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

czwartek 2023-06-01 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

piątek 2023-06-09 wszystkich klas dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4. Podział na semestry

od do od do

semestr I 2022-09-01 2022-12-31 semestr I 2022-09-01 2023-01-15

semestr II 2023-01-01 2023-06-23 semestr II 2023-01-16 2023-06-23

5. Zakończenie zajęć dydaktycznych

6. Rozpoczęcie oceniania po spełnieniu warunków określonych 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

Przerwy świąteczne

Szkoła dla młodzieży Szkoły dla dorosłych

Ferie

Szkoła dla młodzieży Szkoła dla dorosłych 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych 

2022-09-01

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
w Zespole Szkół Handlowych 

im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca'56 w Poznaniu

Szkoła dla młodzieży Szkoły dla dorosłych

2022-09-01

piątek 

23.06.2023

Uczniowie klas IV 

liceum ogólokształcącego

Uczniowie klas G_IV technikum 

ekonomiczno - handlowego 

słuchacze semestrów               

Kl.II LOD i kl.I BSII

piątek 

28.04.2023

Pozostali uczniowie  Zespołu 

Szkół Handlowych 

piątek 

23.06.2023

od 14.09.2022

piątek 

28.04.2023



7. Terminarz wystawiania ocen śródrocznych i rocznych w klasach

szkół dla młodzieży i semestrach szkół dla dorosłych kształcących w formie wieczorowej.

SEMESTR I SEMESTR II

data zakończenia 

ustalania 

przewidywanych 

ocen

data rozpoczęcia 

wystawiania ocen 

data zakończenia 

wystawiania ocen / 

sesja egzaminacyjna

data zakończenia 

ustalania 

przewidywanych 

ocen

data rozpoczęcia 

wystawiania ocen 

data zakończenia 

wystawiania ocen / 

sesja egzaminacyjna

A klas IV liceum 

ogólnokształcącego 2022-12-14 2022-12-20 2023-04-05 2023-04-17 2023-04-21

B klas GIV 

Technikum 

Ekonomiczno - 

Handlowego

2022-12-07 2022-12-14 2022-12-20 2023-04-05 2023-04-17 2023-04-21

C klas 

odbywających   

praktyki zawodowe 

w XII

2022-11-21 2022-11-25 2022-06-02 2023-06-12 2023-06-16

D klas szkół 

niewymienionych w 

pkt. A-C

2022-12-14 2022-12-20 2022-06-02 2023-06-12 2023-06-16

Esłuchaczy sem. 

szkół dla dorosłych 

kształcących się w II 

klasie LOD i         I 

klasie BSII 

nie dotyczy

wg 

oddzielnego 

harmonogram

u

11.12- 

15.01.2023
nie dotyczy

wg 

oddzielnego 

harmonogra

mu

04.06- 

18.06.2023

8. Terminarz rad pedagogicznych
2022-08-31 08:00

2022-09-15 19:00

2022-12-22 18:00

2023-01-17 18:00

2023-04-24 15:00

2023-04-27 18:00

2023-06-19 15:00

2023-06-22 15:30

2023-06-26 09:00

dla rodziców i słuchaczy

Rada pedagogiczna kasyfikacyjna dla klas i semestrów maturalnych i zebrania  z Rodzicami 

słuchaczy niepełnoletnich LOD i SBII

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru pedagogicznego 2022/2023

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Rada pedagogiczna analityczna i klasyfikacyjna LOD i SBII

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla pozostałych klas

Rada pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2022/2023

Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2022/2023

Rada pedagogiczna przed kasyfikacją

Rada pedagogiczna przed kasyfikacją



9. Terminarz zebrań z rodzicami

2022-09-13 wtorek

2022-11-08 wtorek

2023-01-03 wtorek Informacja o ocenach uzyskanych w I semstrze 

2023-03-07 wtorek Informacja o śródsemestralnych postępach uczniów

2023-04-27 15:00

2023-05-18 czwartek

10. Termin rekolekcji wielkopostnych

od do

2023-03-27 2023-03-29

11. Terminarz praktyk zawodowych

od do

05.09.2022 r. 02.10.2022 r. TLOT, TS

03.10.2022 r. 30.10.2022 r. TE, TRACH, THOT, TOT

31.10.2022 r. 27.11.2022 r. TR, TL

28.11.2022 r. 25.12.2022 r. THAN, TP, TR

02.01.2023 r. 29.01.2023 r. TE, TRACH, TL

13.02.2023 r. 12.03.2023 r. THOT, TOT, TL

13.03.2023 r. 16.04.2023 r. THAN, TLOT, TS

17.04.2023 r. 21.05.2023 r. TP

12. Egzaminy maturalne

od

04.05.2023 r.

13. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

model "d" 09.01.2023 r. model "d" 09.01.2023 r.

model "dk/w" 09.01.2023 r. model "dk/w" 21.01.2023 r.

model "d" 01.06.2023 r. model "d" 01.06.2023 r.

model "dk/w" 01.06.2023 r. model "dk/w" 18.06.2023 r.

14. Próbne egzaminy  maturalne

15. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Termin praktyki
Klasa 

zawód

Informacja o zasadach oceniania i wymaganiach stawianych uczniom

od do

Uczniowie klas maturalnych Uczniowie klas innych niż maturalne

2023-03-27 2023-03-29

Informacja o śródsemestralnych postępach uczniów i spełnieniu warunków 

dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej słuchaczy

Informacja o ocenach uzyskanych w II semstrze i spełnieniu warunków 

dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej słuchaczy

Rada pedagogiczna kasyfikacyjna dla klas i semestrów maturalnych i zebrania  z Rodzicami 

słuchaczy niepełnoletnich LOD i SBII

PT3C, PT3K

Część pisemna Część ustna

PT4O

PT4C, PT4H

PT4R, PT4L

PT3P

PT3A, PT3O

PT4A, PT4P, PT3R                        

wrzesień 2022 r. grudzień 2022 r.

październik 2022 r. luty 2023 r.

od do

02.06.2023 - 07.06.2023

Część pisemna Część praktyczna

10.01.2023 - 14.01.2023

od do

PT3H, PT3L

od

10.05.2023 r.

do

23.05.2023 r.

do

23.05.2023 r.


