
 

  

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu 
w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 
 

Data Wydarzenie organizacyjne 

WRZESIEŃ  

01.09.2022 
czwartek 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 

05.09-30.09.2022 
poniedz. - piątek 

1. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

PAŹDZIERNIK  

03.10-28.10.2022 
poniedz. - piątek 

2. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

14.10.2022 
piątek 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
Ślubowanie klas I 

31.10.2022 
poniedziałek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć (po odpracowaniu 05.11.2022) 

LISTOPAD  

01.11.2022 
wtorek 

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 

02.11-25.11.2022 
środa - piątek 

3. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

05.11.2022 
sobota 

Realizacja zajęć za dzień 31.10.2022 (wg planu lekcji obowiązującego w 
poniedziałek) 

11.11.2022 
piątek 

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 

28.11-22.12.2022 
poniedz. - czwartek 

4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

GRUDZIEŃ  

23.12.2022 
piątek 

Zakończenie I semestru (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 

23.12-31.12.2022 
piątek - sobota 

Zimowa przerwa świąteczna 

STYCZEŃ  

01.01.2023 
niedziela 

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć 

02.01-27.01.2023 
poniedz. - piątek 

5. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

06.01.2023 
piątek 

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć 

09.01-10.01.2023 
poniedz. - wtorek 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin 
zawodowy) 

27.01.2023 
piątek 

Zakończenie I semestru (wszystkie klasy I-III oraz klasy IV po SP) 

30.01-12.02.2023 
poniedz. - niedziela 

Ferie zimowe 

LUTY  

13.02-10.03.2023 
poniedz. - piątek 

6. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 
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MARZEC  

13.03-14.04.2023 
poniedz. - piątek 

7. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

KWIECIEŃ  

06.04-11.04.2023 
czwartek - wtorek 

Wiosenna przerwa świąteczna 

17.04-19.05.2023 
poniedz. - piątek 

8. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

22.04.2023 
sobota 

Realizacja zajęć za dzień 02.05.2023 
Dzień otwarty w szkole dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej 

28.04.2023 
piątek 

Zakończenie zajęć (klasy IV po G TBiS1 oraz TM5) 

MAJ  

01.05.2023 
poniedziałek 

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć 

02.05.2023 
wtorek 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć (po odpracowaniu 22.04.2023) 

03.05.2023 
środa 

Święto Narodowe 3 Maja – dzień wolny od zajęć 

04.05-08.05.2023 
czwartek - poniedz. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny 
z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego) 

04.05-23.05.2023 
czwartek - wtorek 

Egzamin maturalny 

22.05-16.06.2023 
poniedz. - środa 

9. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

CZERWIEC  

01.06-02.06.2023 
czwartek – piątek 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin 
zawodowy) 

08.06.2023 
czwartek 

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 

23.06.2023 
piątek 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

24.06-31.08.2023 
sobota - czwartek 

Ferie letnie 

LIPIEC  

SIERPIEŃ  

21.08-22.08.2023 
poniedz. - wtorek 

Poprawkowy egzamin maturalny 

23.08-25.08.2023 
środa - piątek  

Poprawkowe egzaminy roczne 

31.08.2023 
czwartek 

Koniec roku szkolnego 2022/2023 

 
Uwagi 

- oznaczenia szkół: 
 TBiS1 - Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
 TM5 - Technikum Mechaniczne nr 5 im. Zesłańców Sybiru 
 BS1 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 
 BS5 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 

 
 


