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Twardogóra, dnia 05.09.2016 r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 02/2016/2017 

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

ustalam 

następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na rok szkolny 
2016/2017: 

 w technikum  
 14 października 2016 r. 
 31 października 2016 r. 
 02 maja 2017 r. 
 04 maja 2017 r. - egzamin maturalny z języka polskiego pp 
 05 maja 2017 r. - egzamin maturalny z matematyki pp 
 08 maja 2017 r. - egzamin maturalny z języka angielskiego pp 
 16 czerwca 2017 r. 

 
 w Zasadniczej Szkole Zawodowej  

 14 października 2016 r. 
 31 października 2016 r. 
 02 maja 2017 r. 
 16 czerwca 2017 r. 

 
    W tych dniach nie będą się odbywały planowe zajęcia dydaktyczne. Jednak zgodnie z 
potrzebami szkoła organizuje w tych dniach zajęcia wychowawczo- opiekuńcze a także 
przeprowadza egzaminy maturalne zgodnie z ustalonym kalendarium egzaminów. 
W dniach przeprowadzania egzaminów maturalnych, uczniowie zasadniczej szkoły 
zawodowej pozostają na zajęciach praktycznych u swoich pracodawców. 
 

§ 2 
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Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców 
/opiekunów prawnych/ o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach 
wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę [pracownia komputerowa, 
zajęcia sportowe]. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Twardogóra 05-09-2016 r. 

 


