Zarządzenie Nr 12 /2017
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie: zmian w organizacji pracy placówki
Na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.),
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 15.09.2017 r., rady rodziców w dniu
27-28.09.2017 r i samorządu uczniowskiego w dniu 25.09.2017 r.
zarządzam co następuje:
§1
1. W roku szkolnym 2017/2018 ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w wymiarze 10-ciu dni
dodatkowo wolnych:









02 listopad 2017 r. (czwartek) – Dzień Zaduszny
03 listopad 2017 r. (piątek) – szkolenie RP w sprawie nowej PPP
11 styczeń 2018 r. (czwartek) – pisemny egzamin zawodowy
30 kwiecień 2018 r. (poniedziałek)- dzień przed 1 maja
2 maj 2018 r. (środa)- dzień pomiędzy 1 i 3 maja
4,7,8 maj 2018 r. (piątek-poniedziałek-wtorek) – egzamin maturalny
1 czerwiec 2018 r. (piątek) - dzień po Bożym Ciele
19 czerwiec 2018 r. (wtorek) – pisemny egzamin zawodowy
2. W roku szkolnym 2017/2018 ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika
w wymiarze 6 dni dodatkowo wolnych:








02 listopad 2017 r. (czwartek) – Dzień Zaduszny
03 listopad 2017 r. (piątek) – dzień po Dniu Zadusznym – szkolenie RP
30 kwiecień 2018 r. (poniedziałek)- dzień przed 1 maja
2 maj 2018 r. (środa)- dzień pomiędzy 1 i 3 maja
4 maj 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny
1 czerwiec 2018 r. (piątek) - dzień po Bożym Ciele
§2
1. W wyżej wymienionych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla młodzieży lub
egzaminy zewnętrzne
2. Harmonogram zajęć, o których mowa w §2 ust.1, każdorazowo zostanie podany do
publicznej wiadomości, nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem dnia wolnego.

§3
Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz rodziców:
1) o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych w tych
dniach.
§4
Treść zarządzenia podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy
ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na szkolnej stronie internetowej zsbrybnik.pl/
§5
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam wychowawcom klas i wicedyrektorom.

§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
/-/ Marek Florczyk

