Zarządzenie nr 11/2015
Dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
z dnia 30.09.2015r.
w sprawie wprowadzenia do kalendarza roku szkolnego dodatkowych dni wolnych

Na podstawie §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z 2003 r. z późn. zm.) zarządzam co
następuje:
§ 1.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców z dnia 30.09.2015r., Samorządu
Uczniowskiego z dnia 30.09.2015r. oraz po podjęciu przez Radę Pedagogiczną uchwały
nr 8/15/16 z dnia 21.09.2015r. o pozytywnej opinii wprowadzam do kalendarza roku
szkolnego następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – dydaktycznych,
w których szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze:







16 października 2015r. ( dzień Patrona i 130- lecie szkoły.
5 kwietnia 2016r.
2 maja 2016r.
19 maja 2016r. - XIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej Tokary 2016
27 maja 2016
1 czerwca 2016r. (Dzień dziecka, Dzień Rodziny).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły
Ewa Wojtczak
(pieczęć i podpis dyrektora)

Do wiadomości:
1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły
2. a.a

Uzasadnienie
W dniu 16 października 2015r. odbędą uroczystości Dnia Patrona Szkoły Jana Pawła
II połączone z obchodami 130-lecia szkoły. Będzie zorganizowana impreza środowiskowa,
w której wezmą udział uczniowie.
Dzień 5 kwietnia 2016r. przeprowadzony zostanie sprawdzian w szkole podstawowej.
Ustalenie w tym dniu dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie sprawdzianu.
W dniu 19 maja 2016r. odbędzie się w szkole XIII Gminny Festiwal Piosenki
Dziecięcej Tokary 2016, jako impreza środowiskowa dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn,
w której uczestniczą uczniowie szkoły.
W dniu 1 czerwca 2016 r. odbędą się w Szkole Podstawowej gry i zabawy związane
z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Dzień Sportu Szkolnego połączony
z Dniem Rodziny.
Dni 2 i 27 maja 2016r. wypadają pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy i są
dniami wolnym od zajęć w pozostałych szkołach na terenie Gminy Kawęczyn. W dniu
19czerwca 2016r. tj. niedziela odbędzie się XI Piknik Rodzinny, więc nauczyciele i uczniowie
odpracuję ww. dni.
Samorządy Uczniowskie Szkoły oraz Rada Rodziców w dniu 30 września 2015r.
przekazały pisemną opinię o propozycji dni wolnych. Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu
21 września 2015r. podjęła uchwałę nr 8/15/16 w sprawie pozytywnej opinii
o zaproponowanych dodatkowych dniach wolnych.

