Harmonogram na rok szkolny 2022/2023
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1.

Kalendarz roku szkolnego

Lp.

Rodzaj wydarzenia

Data

Dzień

1.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022

czwartek

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022

piątek

3.

Wszystkich Świętych

01.11.2022

wtorek

4.

Święto Niepodległości

11.11.2022

piątek

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23–30.12.2022

piątek/piątek

6.

Nowy Rok

01.01.2023

niedziela

7.

Święto Objawienia Pańskiego

06.01.2023

piątek

8.

Ferie zimowe

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

10.

13 lutego – 24 lutego 2023
06 –11.04.2023

czwartek/wtorek

Zakończenie zajęć dla klas czwartych

28.04.2023

piątek

11.

Święto Pracy

01.05.2023

poniedziałek

12.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2023

środa

13.

Boże Ciało

08.06.2023

czwartek

14.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

piątek

15.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dla uczniów)
1.

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

31.10.2022

poniedziałek

2.

Dzień po Wszystkich Świętych

02.11.2022

środa

3.

Dzień Flagi RP

02.05.2023

wtorek

4.

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w

10.01.2023

wtorek

04.05.2023

czwartek

05.05.2023

piątek

08.05.2023

poniedziałek

02.06.2023

czwartek

09.06.2023

piątek

zawodzie (sesja zimowa)
5.

Pisemny egzamin dojrzałości – język polski
– poziom podstawowy

6.

Pisemny egzamin dojrzałości – język angielski
– poziom podstawowy

7.

Pisemny egzamin dojrzałości –matematyka
– poziom podstawowy

8.

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie (sesja letnia)

9.

Dzień po Bożym Ciele
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Organizacja roku szkolnego
1.

I. półrocze dla klas IV po gimnazjum

01.09.2022 – 16.12.2022

2.

II. półrocze dla klas IV po gimnazjum

19.12.2022 – 28.04.2023

3.

I. półrocze dla klas I-IV po szkole podstawowej

01.09.2022 – 13.01.2023

4.

II. półroczne dla klas I-IV po szkole podstawowej

16.01.2023 – 24.06.2023

2.

Terminarz uroczystości, imprez i wydarzeń na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym

Lp.

Rodzaj wydarzenia

Data

Osoby odpowiedzialne
Bartosz Piotrowski

1.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022

Samorząd uczniowski wraz
z opiekunem

2.
3.
4.

08 – 09

Salon maturzystów

września 2022

Święto Szkoły

21.09.2022

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Testy diagnozujące dla klas pierwszych – analiza
(język polski, język angielski, matematyka)

5.

Spotkanie pracowników szkoły z okazji DEN

6.

Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów
(konkurs recytatorki, teatralny, oraz plastyczny)

7.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

do 30 września
14.10.2022
październik 2022
10.11.2022

Wychowawcy klas
maturalnych
Wychowawcy klas
pierwszych
Nauczyciele uczący
w klasach pierwszych
Dyrekcja szkoły
Przewodniczący zespołów
przedmiotowych
Zespół nauczycieli języka
polskiego
Wicedyrektor

8.

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

21.12.2022

ds. organizacyjnych
Zespół nauczycieli
przedmiotów ścisłych

9.

Klasowe spotkania opłatkowe

22.12.2022
04 stycznia 2023

10.

Diagnoza przed maturą – Nowa Era

05 stycznia 2023
09 stycznia 2023

Wychowawcy klas
Nauczyciele klas
maturalnych
Wychowawcy klas

11.

Zabawa studniówkowa

styczeń/luty 2023

maturalnych
Rada Rodziców
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12.

13.

14.

15.

13 – 14

Szkolny Festiwal Nauki i Talentów

marzec 2023
marzec/kwiecień

Rekolekcje wielkopostne

2023

Wicedyrektor ds.
organizacyjnych
Nauczyciele religii

Sprawdziany typu maturalnego dla uczniów

03 kwietnia 2023

Nauczyciele przedmiotów:

klas IV po szkole podstawowej

04 kwietnia 2023

język polski, język

(język polski, język angielski, matematyka)

05 kwietnia 2023

angielski i matematyka
Opiekun Samorządu

Spotkanie wielkanocne z Samorządem

04.04.2023

Uczniowskim

Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski

16.

Spotkanie wielkanocne pracowników szkoły

05.04.2023

17.

Spotkanie informacyjne w ZSP

19.04.2023

18.

Przewodniczący zespołów

Zespół nauczycieli
przedmiotów zawodowych
Zespół ds. promocji
Zespół nauczycieli

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia

27.04.2023

Konstytucji 3 Maja

przedmiotów historia, HiT
oraz WOS
Dyrekcja szkoły

19.

Uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas
maturalnych

28.04.2023

Wychowawcy klas
maturalnych
Samorząd uczniowski
Wicedyrektor ds.

20.

Dzień sportu
(Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły)

01.06.2023

organizacyjnych
Nauczyciele wychowania
fizycznego

21.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
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23.06.2023

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
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3.

Terminy związane z wystawianiem ocen
Termin

02.12.2022 do godz. 15:00

Wystawienie ocen:
przewidywane oceny w klasach czwartych po gimnazjum z przedmiotów
kończących się w I. półroczu

16.12.2022 do godz. 15:00 na I. półrocze w klasach maturalnych
13.01.2023 do godz. 15:00 na I. półrocze w klasach 1–4 po szkole podstawowej
05.04.2023 do godz. 15:00 przewidywanych na koniec roku w klasach maturalnych
21.04.2023 do godz. 15:00 na koniec roku w klasach maturalnych
31.05.2023 do godz. 15:00 przewidywane na koniec roku w klasach 1–4 po szkole podstawowej
16.06.2023 do godz. 15:00 na koniec roku w klasach 1–4 po szkole podstawowej
4.

Zebrania z rodzicami
Termin
07.09.2022

(środa godz. 17:00)
07.12.2022
(środa godz. 17:00)
18.01.2023
(środa godz. 17:00)

Tematyka zebrania
Zebranie rodziców uczniów kl. I–IV z wychowawcami
Zapoznanie z przewidywanymi ocenami śródrocznymi w klasach
maturalnych
Zebranie informacyjne dla klas I–IV
Zebranie informacyjne online dla rodziców klas I–IV
(podsumowanie semestru)
Zebranie rodziców z wychowawcami klas maturalnych – poinformowanie

05.04.2023
(środa godz. 17:00)

uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania
Dzień otwarty dla klas I–IV

31.05.2023
(środa godz. 17:00)

Zebranie rodziców z wychowawcami – poinformowanie uczniów
i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania
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5.

Harmonogram praktyk zawodowych dla klas III i IV technikum

Zawód/Klasa

Termin

Termin dostarczenia
umowy przedwstępnej

Klasy trzecie
•

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(3tc1, 3tc2)

•

06.03.2023 – 31.03.2023

technik reklamy (3tr1, 3tr2)

Najpóźniej do
09 grudnia 2022 r.

technik procesów drukowania (3td)
Klasy czwarte po gimnazjum
•

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(4tc1p, 4tc2p)

•

technik reklamy (4trp)

•

technik procesów drukowania (4tdp)

08.05.2023 – 02.06.2023

Najpóźniej do
03 lutego 2023 r.

5

HARMONOGRAM na rok szkolny 2022/2023
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

6.

Terminy pisemnych egzaminów maturalnych
data

dzień

godzina 09:00

godzina 14:00

04.05.2023

czwartek

język polski – pp.

-

05.05.2023

piątek

język angielski – pp.

język niemiecki – pp.

08.05.2023

poniedziałek

matematyka – pp.

język hiszpański – pr.

09.05.2023

wtorek

język angielski – pr.

filozofia – pr.

10.05.2023

środa

wiedza o społeczeństwie – pr.

język niemiecki – pr.

11.05.2023

czwartek

biologia – pr.

język rosyjski – pr.

12.05.2023

piątek

matematyka – pr.

język francuski – pr.

15.05.2023

poniedziałek

chemia – pr.

historia muzyki – pr.

16.05.2023

wtorek

geografia – pr.

języki mniejszości narodowych – pp.

17.05.2023

środa

język polski – pr.

języki mniejszości narodowych – pr.

18.05.2023

czwartek

historia – pr.

język włoski – pr.

19.05.2023

piątek

fizyka – pr.

historia sztuki – pr.
język kaszubski – pr.

22.05.2023

poniedziałek

informatyka – pr.

język łemkowski – pr.
język łaciński i kultura antyczna – pr.

pp. – poziom podstawowy
Deklaracja wstępna przystąpienia do egzaminu

pr. – poziom rozszerzony

do 30 września 2023

maturalnego
Deklaracja ostateczna przystąpienia do egzaminu

do 7 lutego 2023

maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego

od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

od 01 do 19 czerwca 2023

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego

07 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw

07 lipca 2023 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

21 – 22 sierpnia 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw po sesji

08 września 2023 r.

poprawkowej
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7.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
data

klasa

kwalifikacja

zawód

Egzamin teoretyczny – sesja zimowa
4tdg
10 stycznia
2023 r.

PGF.06. Planowanie i kontrola
produkcji poligraficznej

Technik procesów drukowania
– PP2019
(311935) – d
Technik grafiki i poligrafii

4tc1g

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i

4tc3g

obróbka druków

4tr1g

PGF.08. Zarządzanie kampanią

Technik reklamy – PP2019

4tr2g

reklamową

(333907) – dk

cyfrowej – PP2019
(311943) – w

Egzamin praktyczny – sesja zimowa
09 stycznia
2023 r.

09 – 21
stycznia 2023 r.

4tdg

PGF.06. Planowanie i kontrola
produkcji poligraficznej

Technik procesów drukowania
– PP2019
(311935) – d
Technik grafiki i poligrafii

4tc1g

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i

4tc3g

obróbka druków

4tr1g

PGF.08. Zarządzanie kampanią

Technik reklamy – PP2019

4tr2g

reklamową

(333907) – dk

cyfrowej – PP2019
(311943) – w

Egzamin teoretyczny – sesja letnia
PGF.02. Realizacja procesów

Technik procesów drukowania

drukowania z offsetowych form

– PP2019

drukowych

(311935) – w

PGF.04. Przygotowywanie oraz

Technik grafiki i poligrafii

wykonywanie prac graficznych i

cyfrowej – PP2019

publikacji cyfrowych

(311943) – dk

3tr1

PGF.07. Wykonywanie przekazu

Technik reklamy – PP2019

3tr2

reklamowego

(333907) – dk

3td
02 czerwca
2023 r.

3tc1
3tc2
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Egzamin praktyczny – sesja letnia
PGF.02. Realizacja procesów

Technik procesów drukowania

drukowania z offsetowych form

– PP2019

drukowych

(311935) – w

PGF.04. Przygotowywanie oraz

Technik grafiki i poligrafii

wykonywanie prac graficznych i

cyfrowej – PP2019

publikacji cyfrowych

(311943) – dk

3tr1

PGF.07. Wykonywanie przekazu

Technik reklamy – PP2019

3tr2

reklamowego

(333907) – dk

3td
01 – 18
czerwca 2023 r.

3tc1
3tc2

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników

do 15 września 2022 r.
31 marca 2023 r.

egzaminu zawodowego (sesja zimowa)
Termin wydania zdającym certyfikatów kwalifikacji

do 07 kwietnia 2023 r.

zawodowych (sesja zimowa)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu w sesji letniej

do 07 lutego 2023 r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w sesji letniej
(osoby poprawiające egzamin z sesji 1 – zima 2023 r.)
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników

do 07 kwietnia 2023 r.
31 sierpnia 2023 r.

egzaminu zawodowego (sesja letnia)
Termin wydania zdającym certyfikatów kwalifikacji
zawodowych oraz dyplomów zawodowych

do 08 wrzenia 2023 r.

(sesja letnia)
Legenda:
model w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.
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