
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KLASYFIKACJI  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

DATA I SEMESTR/DZIAŁANIE 

08.09.2022(czwartek) 

Spotkanie z rodzicami  uczniów klas I 

• godz. 16.00 – spotkanie rodziców uczniów klas 1A, 1BF, 1F z dyrekcją szkoły 
w auli następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych 

• godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów klas 1D, 1DG, 1E z dyrekcją szkoły 
w auli następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych 

19.10.2022 
(Otwarta Środa) 

godz. 16.30 – wywiadówki dla klas  oraz konsultacje z nauczycielami  

16.11.2022 
(Otwarta Środa) 

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o przewidywanych ocenach 
niedostatecznych i nieklasyfikowaniu  

godz. 16.30 – wywiadówki dla klas maturalnych oraz wybranych klas  
i konsultacje z nauczycielami  

do 09.12.2022 
Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach 
półrocznych 

do 16.12.2022  Wystawianie ocen w klasach maturalnych w dzienniku elektronicznym 

19.12.2022 (poniedziałek) 

Poinformowanie uczniów i rodziców klas niematuralnych  
o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu  

Godz. 15.00 – rada klasyfikacyjna klas maturalnych 

Godz. 17.00 – wywiadówki dla klas niematuralnych oraz konsultacje z 
nauczycielami 

do 11.01.2023 
Poinformowanie uczniów klas niematuralnych o przewidywanych ocenach 
półrocznych 

20.01.2023(piątek) 
Wystawienie ocen półrocznych w klasach niematuralnych w dzienniku 
elektronicznym 

23.01.2023(poniedziałek) Godz. 15.30 – rada klasyfikacyjna klas niematuralnych 

DATA II SEMESTR/DZIAŁANIE 

22.03.2023 
(Otwarta Środa) 

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych  
o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu  

Godz.16.00 – wywiadówki dla klas maturalnych   
oraz konsultacje z nauczycielami dla wszystkich klas 

do 14.04.2023 Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych 

19.04.2023 
(środa) 

Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu 
uczniów klas drugich (2A, 2B, 2D, 2E, 2F) i czwartych (4A1, 4BD1, 4E1, 4F1)  

Godz.16.30 – wywiadówki dla klas drugich (2B, 2D, 2E, 2F) i czwartych (4A1, 
4BD1, 4E1, 4F1) oraz konsultacje z nauczycielami dla pozostałych klas 

do 21.04.2023  
Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych w dzienniku 
elektronicznym 

25.04.2023 
(wtorek) 

Godz. 15.00 – rada klasyfikacyjna klas maturalnych 

28.04.2023(piątek) Godz.12.00 – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

do 12.05.2023 Poinformowanie uczniów klas drugich o przewidywanych ocenach rocznych 

17.05.2023 
(Otwarta Środa) 

Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu 
uczniów klas pierwszych i trzecich  

godz. 16.00 – wywiadówki dla klas I i III oraz konsultacje z nauczycielami  



19.05.2023(piątek)  Wystawienie ocen rocznych w klasach drugich  

do 09.06.2023 
Poinformowanie uczniów klas pierwszych, trzecich i czwartych o 
przewidywanych ocenach rocznych 

16.06.2023(piątek)  
Ostateczne wystawienie ocen rocznych w klasach pierwszych, trzecich 
i czwartych 

20.06.2023(wtorek) Godz. 15.30 – rada klasyfikacyjna klas 

23.06.2023(piątek) Godz.09.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego  

  

 


