
Piotrków Tryb., 15.09.2015r. 

 

Zarządzenie Nr 9 /2015 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek  

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Tryb. 

z dnia 15 września 2015 

w sprawie    dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

                     w r. szk. 2015/2016 

 

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. 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. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 46 poz. 432 ze zmianami). zarządzam, co następuje: 

 

1. Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 

ZSPiPO-W nr 3 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016: 

- w Technikum Kształtowania Środowiska:  

 14 stycznia 2016 (czwartek) – tylko dla uczniów klas IV 

 05 lutego 2016 (piątek) – tylko dla uczniów klas IV 

 02 maja 2016 (poniedziałek) 

 04 maja 2016 (środa) 

 05 maja 2016 (czwartek) 

 06 maja 2016 (piątek) 

 27 maja 2016 (piątek) 

 17 czerwca 2016 (piątek) 

- w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3:  

 02 maja 2016 (poniedziałek) 

 04 maja 2016 (środa) 

 05 maja 2016 (czwartek) 

 06 maja 2016 (piątek) 

 27 maja 2016 (piątek) 

 17 czerwca 2016 (piątek) 

2. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania w terminie do 

30.09.2015r. uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni 

wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych w tych dniach przez szkołę. 

3. Terminy dodatkowych dni wolnych zostaną ogłoszone w dniu podpisania zarządzenia 

na szkolnej stronie internetowej i szkolnej tablicy ogłoszeniowej  

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


