
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Lublinie 

1 
Rozpoczęcie rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych 
1 września 2022 r.  

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r. 

3 Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r. 

4 Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 

5 

Zakończenie zajęć w klasach programowo 

najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych w TM 

oraz szkołach po szkole podstawowej w BSW. 

28 kwietnia 2023 r. Technikum Mechaniczne 

23 czerwca 2023 r. Branżowa Szkoła Wielozawodowa 1 st. Nr1  

6 
Egzamin maturalny: 

-część pisemna 

4 maja 2023 r. godz.9:00 - język polski pp 

5 maja 2023 r. godz.9:00 – język angielski pp 

8 maja 2023 r. godz.9:00 – matematyka pp 

9 maja 2023 r. godz.9:00– język angielski pr  

10 - 22 maja 2023 r. - pozostałe przedmioty na poziomie rozszerzonym 

7 

Egzamin maturalny poprawkowy: 

-część pisemna 

- część ustna 

22 sierpnia 2023 r. godz. 9:00 

21 sierpnia 2023 r. 

8 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

a) sesja zimowa 

 

b) sesja zimowa (termin dodatkowy) 

 

 

b ) sesja letnia (termin główny) 

 

 

c) sesja letnia (termin dodatkowy) 

13 stycznia 2023 r. - część pisemna (Formuła 2019) 

9 - 21 stycznia 2023 r. – część praktyczna model „dk” „w” i „wk” (Formuła 2019) 

 

30 stycznia 2023 r. - część pisemna (Formuła 2019) 

31 stycznia 2023 r. - część praktyczna (Formuła 2019) 

 

5 czerwca 2023 r. - część pisemna (Formuła 2019) 

1 - 18 czerwca 2023 r. – część praktyczna model „dk” „w” i „wk” (Formuła 2019) 

 

28 czerwca 2023 r. - część pisemna (Formuła 2019) 

29 czerwca 2023 r. - część praktyczna (Formuła 2019) 

9 

Zebranie rodziców – podane terminy oznaczają 

zebrania, które muszą się odbyć do określonego dnia. 

Szczegółowe terminy zebrań ustalają wychowawcy. 

9 września 2022 r. klasy I TM oraz klasy I BSW 1st. Nr1 

29 września 2022 r. godz. 16.30 (aula), zebranie z rodzicami uczniów klas IV TM po 

gimnazjum (szkolenie dla rodziców nt. egzaminu maturalnego). 

wrzesień 2022 r. klasy II-IV TM po szkole podstawowej, II-III BSW 1st. Nr1, terminy 

ustalają wychowawcy klas. 

17 listopada 2022 r. godz. 16:30 - w salach - klasy IV TM po gimnazjum. 

6 grudnia 2022 r. godz. 16:30 - w salach - klasy III TM. 

3 stycznia 2023 r. godz. 16:30 - w salach - klasy I-II TM i klasy I-III BSW 1st. Nr1. 

13 stycznia 2023 r. godz. 16:30 - w salach - klasy IV TM po szkole podstawowej. 

28 marca 2023 r. godz. 16:30 - w salach - klasy IV TM po gimnazjum. 

23 maja 2023 r. godz. 16.30 - w salach - klasy I-IV TM oraz klasy I-III BSW 1st. Nr1 

10 

Zakończenie I semestru dla klas IV TM po gimnazjum 

dla klas III TM 

dla klas I-II TM i I-III BSW 1st. Nr1 

dla klas IV TM po szkole podstawowej 

- 16 grudnia 2022 r.  

- 5 stycznia 2023 r.  

- 3 lutego 2023 r. 

- 17 lutego 2023 r. 

11 Rady Pedagogiczne 

14 października 2022 r. godz.10.00 uroczysta z okazji Dnia KEN 

listopad 2022 r. - szkoleniowa Rada Pedagogiczna 

10 stycznia 2023 r. godz.16.00 klasyfikacja klas IV TM po gimnazjum, klasy III TM po 

szkole podstawowej 

17 lutego 2023 r. godz.16.00 klasyfikacyjna semestralna klasy I-II,IV TM i klasy I-III BSW 

1st. Nr1 

marzec 2023 r. - szkoleniowa Rada Pedagogiczna 

25 kwietnia 2023 r. godz.16.00 klasyfikacja kl. IV TM po gimnazjum.  

19 czerwca 2023 r. godz.16.00 klasyfikacja kl. I-IV TM po szkole podstawowej i kl. I-III 

BSW 1st. Nr1 

25 sierpnia 2023 r. godz. 10.00, podsumowująca rok szkolny 2022/23 

31 sierpnia 2023 r. godz. 10.00, plenarne posiedzenie RP 

12 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Technikum 

Mechanicznym i Branżowej Szkoły Wielozawodowej 

1 stopnia Nr1 

31 października 2022 r.  

13 stycznia 2023 r. 

2 maja 2023 r. 

4 maja 2023 r. 

5 maja 2023 r. 

8 maja 2023 r. 

9 maja 2023 r. 

5 czerwca 2023 r.  

9 czerwca 2023 r.  

22 czerwca 2023 r. 

13 
Praktyka zawodowa klas IV TM po szkole podstawowej 

Praktyka zawodowa klas III TM 

24.10.2022 r. – 18.11. 2022 r. 

27.02.2023 r. – 24.03.2023 r. 

14 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

roku szkolnym  2022/2023 
23 czerwca 2023 r. godz. 10.00 

15 Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. 

 


