
 
ZARZĄDZENIE nr 98/2010/2011 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU 

z dnia 27.10.2010 r.  
 
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1   
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i 
Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, 
poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245) 
 

zarządzam 
 

następującą organizację roku szkolnego 2010/2011 na terenie Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 1: 

§ 1 
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2010 r. do 31.12.2010 r. 
 

§ 2 
Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od 17.01.2011 r. do 30.01.2011 r. 

 
§ 3 

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 21.04.2011 r. do 26.04.2011 r. 
 

§ 4 
Ferie letnie rozpoczynają się 23.06.2011 r. i trwają do 31.08.2011 r. 
 

§ 4 
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są: 

1. 02.11.2010 r. 
2. 12.11.2010 r. 
3. 11.01.2011 r. – Próbny Sprawdzian po VI klasie 
4. 05.04.2011 r. -  Sprawdzian po VI klasie 
5. 02.05.2011 r. 
6. 10.06.2011 r. – Święto Szkoły (Dzień Patrona Szkoły) 

 
§ 5 

 
Wymienione w § 4 dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – lekcji. 
Szkoła w te dni organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy 
zgłoszą się do szkoły. 
 

§ 6 
Wychowawców klas zobowiązuje się do poinformowania rodziców o możliwości udziału 
uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w ustalonych dniach 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  



Fakt poinformowania należy udokumentować odpowiednią informacją z podpisem rodzica.   
 

§ 7 
Wychowawców klas zobowiązuje się do zapoznania rodziców uczniów z treścią niniejszego 
zarządzenia do 29.11.2010 r. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
 
 
 
  


