
Kalendarz wydarzeń szkolnych  

 w Zespole  Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach 

rok szkolny 2022/2023 
 

I semestr    od 1 września 2022 r. do 31 stycznia2023 r.( 19 tygodni) 

WRZESIEŃ 
 Termin Planowane czynności i zadania Osoby odpowiedzialne Inne informacje 

 1 września 
  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23- spotkania w 
klasach z wychowawcami 
 
godz. 9:00 - SP 16 , 
godz10:300 –szkoły ponadpodstawowe 

dyrektor 
wychowawcy klas 
 

Powitanie nowych 
uczniów 
opiekunowie SU   

 do 9 września Uzupełnienie dokumentacji po egzaminach poprawkowych, 
wydanie świadectw, uzupełnienie arkuszy ocen.  

wychowawcy, dyrektor  
 

 do 9 września Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi , przepisami 
BHP i zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. 

wszyscy nauczyciele 
 

 
Odnotować w 
dzienniku 
 

 do 11września Opracowanie planów zespołów przedmiotowych 
 i kółek zainteresowań, biblioteki, świetlicy  (podpisanych przez 
przewodniczących i nauczycieli realizujących plan na rok szkolny 
2022/2023 ) oraz propozycji  konkursów, pokazów i wycieczek 
do kalendarza roku szkolnego . 
 

przewodniczący zespołów  



 do11 września Wprowadzenie do dzienników: danych uczniów, numerów 
programów  nauczania oraz założenie  pozostałych dzienników, 
np. świetlicy, dziennik nauczyciela wspomagającego.  
 

wychowawcy,  
nauczyciele 

 

 do 12 
września 

Zgłaszanie do szkolnego administratora ewentualnych błędów  
w nazwach przedmiotów itp. 

szkolny administrator dziennika   

 15 września Zebranie  RP –  
Przedstawienie  plan nadzoru, informacje dotyczące 
prowadzenia dokumentacji szkolnej, zatwierdzenie planów 
pracy zespołów przedmiotowych, zatwierdzenie planu nadzoru 
pedagogicznego, harmonogram dyżurów 

dyrektor, nauczyciele  

 16 września 
 

Festyn Koordynator E.Gołąbek  

   16-18 
września 

Akcja „Sprzątanie świata” – plan działań, forma akcji, zadania dla 
poszczególnych klas 

koordynator- 
N.Białokoz K.Brzóska /  

 

 20 września Zebrania z rodzicami. Wybory Rady Rodziców 
 zapoznanie z wymaganiami, dostosowaniami na egzaminy 
(zawodowe, maturalne), zapoznanie z dokumentacją PPP, 
terminy egzaminów, kalendarz roku szkolnego, „zgody” 
 
Zebranie Rady Rodziców po spotkaniach z wychowawcami 

Wychowawcy,  
pedagog, psycholog 

 

 do  
23 września 

 
Inauguracyjne zebranie Samorządu Uczniowskiego 
 
 

opiekunowie SU  
S.Jarosz/ 
M.Stefaniak 

 

 do  
30 września 

Przekazanie następujących dokumentów szkolnych:  
- rozkłady materiałów 
 –dokumentacja nauczania indywidualnego i rewalidacji  
-dostosowania wymagań edukacyjnych 
-IPET lub aneks (w klasach1, 2,4 aN), WOFU 
 
Zapoznanie się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach   

dyrektor, 
 
koordynator PPP-  pedagog 
 we współpracy z  
wychowawcami i nauczycielami. 
 

 

 Do 30 
września 

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 
przez uczniów IV klasy  technikum 

zastępca PZE- A.Andres   

 30 września Kontrola dziennika: dane kontaktowe uczniów i ich rodziców, dyrektor,  



podział na grupy, rozkłady materiałów, programy nauczania,  
uzupełnienie tematów, obecności, realizacja podstawy 
programowej, dokumentacja dotycząca rewalidacji, 
dostosowanie wymagań edukacyjnych, odnotowanie wydarzeń, 
kontaktów z rodzicami, zebrania z rodzicami  
Złożenie programów nauczania dostosowanych do nowej 
podstawy programowej – technikum, szkoła branżowa. 
 
 

 Do 30 
września 

Diagnoza umiejętności w klasach: ITaN , IV TaN , IVTF  i 4a SP – 
przeprowadzają wszyscy uczący przedmiotów ogólnych, 

 wyniki przedstawią wychowawcy 
na konferencji 14X 

 

 

 
PAŹDZIERNIK 
 3 - 28 

października  
Praktyki  - kl. 4Tan, 2C, 2CN kierownik szkolenia 

praktycznego, 
 

 październik, 
termin do 
ustalenia 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.  kierownik szkolenia 
praktycznego- 
 A. Meisnerowicz/M.Tężycki 

 

 13 
października  

Uroczyste pasowanie na ucznia – klasa I szkoły podstawowej  D.Klimza  

 13 
października 
 

Dzień  Edukacji Narodowej 
  
 

E.Kubisz-Jany, A.Brzozowska, 
J.Jucha 

Kartki 
okolicznościowe 
 SU pod opieką 
S.Jarosz 
 
 
 
 

 14 
października 

Zebranie Rady Pedagogicznej 
m.in. przedstawienie i omówienie wyników  diagnozy wstępnej,  
 

przewodniczący zespołów 
przedmiotowych 

 

 18 
października 

Konsultacje dla rodziców pedagog i wychowawcy według potrzeb 

 październik Promocja szkoły-opracowanie harmonogramu działania. Koordynator  



E,Gołąbek/H.Marszałek 
 31 

października 
Hellowenowe zabawy. wychowawcy klas młodszych   Wykorzystać do 

promocji szkoły 
 31 

października  
Kontrola dzienników-tematy, obecności, realizacja podstawy 
programowej, kontakt z uczniem i rodzicem, realizacja 
obowiązku nauki szkolnej 

 
dyrektor, pedagog 

 
 
 

 

Listopad 

 1listopada 
wtorek 

Uroczystość Wszystkich Świętych   

 5 listopada Dzień Postaci z  Bajek 
 

świetlica  

 7-14 listopada Tydzień patrioty-prowadzimy zajęcia lub konkursy związane ze 
Świętem Odzyskania Niepodległości i pamięci o Powstaniach 
Śląskich .Wprowadzamy treści związane z okazywaniem 
szacunku ojczyźnie. 

wszyscy nauczyciele, 
koordynator- J.Pytlarz 

  Odnotować w 
dzienniku jako 
wydarzenie lub 
dopisać w 
temacie 

 11 listopada 
piątek 

Święto Odzyskania Niepodległości 
 

S.Wójcik, 
S.Jarosz 

opieka nad 
Pocztem 
Sztandarowym  
M.Stefaniak 

 15listopada Zebrania z rodzicami wychowawcy,  pedagog  
 30listopada Andrzejkowe zwyczaje- kultywowanie regionalnych tradycji wychowawcy, 

świetlica,  
  

 30 listopada Kontrola dzienników-tematy, obecności, realizacja podstawy 
programowej, kontakt z uczniem i rodzicem, realizacja 
obowiązku nauki szkolnej 

dyrektor  

 

GRUDZIEŃ 
 5 grudnia 

 
Barbórkowe godki i śpiewy  
Dzień regionalny 

J.Kaula, M.Tężycki 
 

 

 13 grudnia Konsultacje dla rodziców 
zapoznanie z propozycjami ocen, potwierdzenie przez rodziców uczniów 
przyjęcia informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. 
 

wychowawcy/ 
pedagog/psycholog/ 
doradcy zawodowi 

 



 do 9 grudnia Wystawianie  propozycji ocen z przedmiotów i z zachowania, pisemne  
powiadomienie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nkl 
(do22XII) 
 

wszyscy nauczyciele  

 19,20, 21 
grudnia 

Próbne egzaminy maturalne i zawodowe A.Andres, M.Ptak, 
nauczyciele zawodów 

 

 ..grudnia Zadeklarowanie przystąpienia do egzaminu zewnętrznego 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

kierownik szkolenia 
praktycznego 

 

 22 grudnia  Jasełka   H.Marszałek,E 
Piliszko,D.Klimza 

 

 21-22 grudnia  Wigilie klasowe- kultywowanie tradycji świątecznych. wychowawcy  
 23- 31grudnia   Przerwa świąteczna   
 Do 31 grudnia Kontrola dziennika dyrektor  
 
 

Styczeń 
 6 stycznia-

piątek 
Święto Trzech Króli –dzień wolny   

 9 stycznia Wystawienie ocen – klasyfikacja semestralna. 
 

wszyscy nauczyciele  

 11 stycznia Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych i dokumentacji wychowawcy, 
karty ocen z zachowania, charakterystyki klas. 
 

wychowawcy  

 12stycznia Konferencja klasyfikacyjna. Zatwierdzenie ocen dyrektor  
 16-29stycznia FERIE ZIMOWE   
 styczeń Kontrola dokumentacji – dziennik elektroniczny  

 
dyrektor   

  
styczeń 

 
Egzamin zawodowy dla klas TaN - sesja poprawkowa 

kierownik szkolenia 
praktycznego 

 

 31 stycznia Zebranie dla rodziców wychowawcy   

 
 
 
 

II semestr od 1 lutego do 23 czerwca 2023r 



20 tygodni  
 
 

LUTY 
 2 lutego Konferencja podsumowująca I półrocze, zatwierdzenie sprawozdań 

Przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego.  
Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, wyznaczenie jej  
przewodniczącego i określenie zadań członków komisji. Przedstawienie 
harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do szkoły 

Dyrektor, 
Wszyscy nauczyciele 

 

 13-20 lutego Szkolny tydzień bezpiecznego internetu. Stop uzależnieniom. koordynator  
nauczyciele informatyki i 
pedagog  

 

 do 13 lutego Przekazanie sprawozdań własnych, z agend szkolnych, zespołów 
przedmiotowych 

przewodniczący zespołów, 
opiekunowie kółek i agend 

 

 luty Ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, złożenie 
prośby o wydłużenie etapu edukacyjnego. 
 

zastępca PZE-A.Andres  

 
MARZEC 
 12 marca Święto liczby Pi –rozwijanie kompetencji matematycznych. Koordynator 

 R.Seredyk 
 

 

 marzec Promocja szkoły koordynator: E.Gołąbek 
we współpracy ze 
wszystkimi nauczycielami 

 

  
14 marca 

Zebranie dla rodziców 
 

wychowawcy 
pedagog, psycholog, 
doradcy zawodowi 

 

 do 20 marca  Propozycje wszystkich ocen w klasach kończących naukę na poziomie 
technikum-wysłanie pisemnych informacji do rodziców 

nauczyciele  

 termin do 
ustalenia 

 Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 
 

kierownik szkolenia 
praktycznego 

 

 termin do Tydzień kariery.  koordynator- A.Grzywacz/  



ustalenia A.Meisnerowicz 
 do 31 marca Dokumentacja PPP. wychowawcy , pedagog  
 29,30,31 

marca  
Rekolekcje Ks.K.Michalik  

 31 marca Kontrola dokumentacji – zapisy w dziennikach, poprawność wystawienia 
ocen w klasach programowo najwyższych. 

 
dyrektor 

 

 
KWIECIEŃ 
 6 do 

11kwietnia 
Wiosenna przerwa świąteczna   

  
Około 
 3 kwietnia 

Dzień „Otwartych drzwi”- oferta dla kandydatów  Koordynator 
:S.Jarosz/M.Stefaniak/H.Marszałek 
we współpracy ze wszystkimi 
nauczycielami 

 

 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Aneta Zuber  
 18 kwietnia 

. 
Konsultacje dla rodziców wychowawcy 

pedagog, psycholog, doradcy 
zawodowi 

 
 

 do 18 
kwietnia 
 

Wystawienie ocen końcowych – IV TaN i 2C i 2CN. 
 

nauczyciele  
 

 do 20 
kwietnia 

Oddanie dokumentacji klasyfikacyjnej IV TaN i 2C i 2CN.. wychowawca  

 20 kwietnia 
 

Konferencja klasyfikacyjna 
Konferencja zatwierdzająca wyniki w klasie maturalnej. 
Szkolenie przed egzaminami maturalnym. 
 

dyrektor, 
 
zastępca PZE-A.Andres 

 

 24  kwietnia Egzaminy klasyfikacyjne i konferencja zatwierdzająca wyniki po 
egzaminie klasyfikacyjnym. 
 

dyrektor 
 

 
 

 17-24 Tydzień Ziemi koordynator- N.Białokoz  we  



kwietnia współpracy z 
E. Holak,  
 

 28 kwietnia Ostatni Dzwonek-pożegnanie klasy czwartej technikum i klas 2C 
2CN szkoły branżowej IIstopnia 

J.Kaula,S.Jarosz,A.Grzywacz  

  Oddanie dokumentacji –klas IV TaN i 2C i 2CN– arkusze ocen, 
dokumentacja wychowawcza 
 

wychowawca  

  Kontrola dokumentacji – dziennik  dyrektor  
 kwiecień Praktyka zawodowa 1CN kierownik szkolenia praktycznego  
 

MAJ 
 
 1 maja 

poniedziałek 
Dzień wolny   

 3maja  
środa 

Święto Uchwalenia Konstytucji 3maja Z.Stachoń, 
K.Brzóska 

opieka nad 
Pocztem 
Sztandarowym  
M.Stefaniak 

 4,5,6maja  Egzamin maturalny- dni wolne dla wszystkich oddziałów 
Zespołu Szkół Nr 1 

koordynator A.Andres 
 

 

 10-14maja  Tydzień czytelnictwa w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek 

Aneta Zuber/nauczyciele  
 

 

 19 maja 
 
 
 
 

Wystawienie propozycji ocen z przedmiotów i  z zachowania we 
wszystkich klasach. 
 
Poinformowanie pisemnie rodziców uczniów zagrożonych oceną 
niedostateczną i nieklasyfikowaniem. 

wszyscy nauczyciele,  
 
 
wychowawcy 

 

 16 maja Zebranie dla rodziców , wychowawcy 
pedagog, psycholog, doradcy 
zawodowi 

 

 druga 
połowa maja 

Tydzień języków europejskich M.Zaik/ 
J.Kos-Jachimaczak,/ 
B.Wilkowska/B.Krawczyk -Szajna 

 

 do 31 maja Kontrola dokumentacji – zapisy w dzienniku, poprawności 
wystawienia propozycji ocen. 

dyrektor  



 maj Praktyka zawodowa 1C, 3TF, 4TF kierownik szkolenia praktycznego  
  

CZERWIEC 
 

 1czerwca Dzień Sportu  
 
 

Koordynator P.Karwacki/ 
A.Meisnerowicz/ 
 

Podsumowanie 
całorocznych 
konkursów 
sportowych, 
ogólnoszkolna 
gra terenowa, 
mecz 
towarzyski itp. 

 8 czerwca -
czwartek 

Boże Ciało –dzień wolny   

 termin do 
ustalenia 

Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa (pogadanki, wystawki, filmy 
edukacyjne dostosowane do grup wiekowych naszych uczniów) 

koordynator-D.Klimza   

 czerwiec Egzamin zawodowy  Kierownik SZP  
 Do 9 czerwca Wystawienie ocen końcowych . 

Koniec klasyfikacji 
wszyscy 
nauczyciele 

 
 

 do 12 
czerwca 

Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych i dokumentacji 
wychowawcy ,karty ocen z zachowania 
 

wychowawcy  

 do 15 czerwca Opracowanie szkolnego zestawu programów i podręczników 
 

E.Piliszko/A Grzywacz  

 15 czerwca Konferencja klasyfikacyjna 
podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji rocznej.  

dyrektor  

 22 czerwca Kontrola dokumentacji Kontrola dokumentacji i dzienników – 
poprawność wystawienia ocen, tematy, obecności, realizacja 
podstawy programowej. 

dyrektor  

 19-20 
czerwca 

Egzaminy klasyfikacyjne nauczyciele  

 21 czerwca Konferencja zatwierdzająca oceny roczne  po  egzaminach 
klasyfikacyjnych 

dyrektor  

 23 czerwca Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
1.Szkoła podstawowa godz.9.00 
2.Szkoła średnia 10.30 

1.Uczniowie sp pod opieką 
nauczycieli świetlicy 
2.Klasy pierwsze szkoły branżowej 
pod opieką wychowawców 

 
 
Pożegnanie klas 
trzecich szkoły 



 branżowej  
 24 czerwca 

do 
31sierpnia 

Ferie letnie dla uczniów .   

 do 28 
czerwca 

oddanie dokumentacji oraz sprawozdań i arkuszy  
 

nauczyciele  

 29 czerwca Konferencja podsumowująca II semestr  
Zatwierdzenie sprawozdań  
Przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego, omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej. 
 
 

dyrektor  

SIERPIEŃ 

 Po 20 sierpnia Egzamin maturalny – egzamin pisemny poprawkowy zastępca PZE  
 Po 20 sierpnia Egzaminy poprawkowe dyrektor, 

nauczyciele 
 

 30 sierpnia 
 

Konferencja klasyfikacyjna, zatwierdzająca  wyniki 
egzaminów poprawkowych. 
Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024 
 

dyrektor  

 1września Rozpoczęcie roku szkolnego SU  
     

 

 

 


