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Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu
z dnia 15 września2020 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydakĘczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie Rozporządzęrua Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
wsprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z ż0l7 r, poz. 1603 oraz z 2019 poz. 3l8
i 1093). po zasięgrrięcitl opinii rady pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i rnoźliwościorganizacy,ine szkoły zarządza. co następu.ie:

§1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym
20201202I.

L 30 pażdziernika ż020 r.- piątek

2. 2 listopada2020 r. - poniedziałek
3. 30 kwietnia202l r. - piątek
4.4 majaż021 r. - wtorek
5.25 maja ż02I r. - środa
6.26 mala2OżI r. - czwartek
7,27 majażOżl r. - piątek
8. 4 czerwca 20ż1 r. - piątek

§a

Zobowiązuję wychowawców do powiadomienia uczniów i ich rodziców o terminach
ustalonych dodatkowo dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku
szkolnym 202012021.

§3

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizu.je
ząęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów,, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do
rozeznanla potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz
przekazanla t,vclr informacji dyrektorowi szkoły, nie pozniej nlż na 3 dni robocze przed
danym dniem wolnym.
§4

Zobowiąztrję rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od
zajęc dydaktyczno-wychowawczych do przekazanla tych informacji wychowawcy klasy, nie
poźniej ntZ na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodnion5l
z wychowawcą.

Informuję, ze dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione
ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli,

w ust. 1, nię są dniami

§6

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

§7
Zarządzente wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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