
ZARZĄDZENIE NR X/2017 

 Dyrektora Zespołu Szkół w Pieszczu 

z dnia 12 września 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z póź. zmianami) oraz § 5 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 28 sierpnia 2017 r., 

poz. 1603)  w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje: 

 

     § 1. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządów uczniowskich ustalam 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach: 

 

L.P. DATA  PRZYCZYNA DNIA WOLNEGO 

1. 02.11.2017 r. Wynikający z potrzeby społeczności lokalnej. 

2. 03.11.2017 r. Wynikający z potrzeby społeczności lokalnej. 

3. 18.04.2018 r. Egzamin gimnazjalny 

4. 19.04.2018 r. Egzamin gimnazjalny 

5. 20.04.2018 r. Egzamin gimnazjalny 

6. 02.05.2018 r. Dzień między dwoma dniami ustawowo wolnymi. 

7. 04.05.2018 r. Uzasadniony organizacją pracy szkoły. 

8. 01.06.2018 r. Wynikający z potrzeby społeczności lokalnej. 

 

     § 2. W ustalonych dniach wskazanych w § 1 szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach. 

 

     § 3. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ 

prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w 

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. 

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                          (podpis, pieczęć) 
Do wiadomości: 

1.Pan Janusz Bojkowski- Wójt Gminy Postomino 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Pieszczu 

3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pieszczu 

4.Samorząd szkolny  

 

 



 

 

Szkoła Podstawowa w Pieszczu                           Pieszcz, dnia 12. 09.2017 r. 

 

 

ZS 410.01.2017 

 

 

Pan Janusz Bojkowski 

Wójt Gminy Postomino 

 

 

 

     Dyrektor Zespołu Szkół w Pieszczu w załączeniu przesyła kopie zarządzenia 

w sprawie ustalonych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 

roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432, z póź. zm.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603)  

w sprawie organizacji roku szkolnego z prośbą o zaopiniowanie. 

 

Z poważaniem  

Renata Mazur- Wojciechowska 
 

 

 
 


