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Zarządzenie nr 12/2021 

Dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

z dnia 30.09.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia do kalendarza roku szkolnego 2020/2021  

dodatkowych dni wolnych  

 

 

 

 

 Na podstawie §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z 2017 r. oraz z 2019 

r. poz. 318 i 1093) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadzam do kalendarza roku szkolnego 2020/2021 następujące dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w których szkoła organizuje zajęcia 

opiekuńczo- wychowawcze:   

 

 

 15 października 2021 r. 

 12 listopada 2021 r.,  

 7 stycznia 2022 r., 

 2 maja 2022 r. 

 24 - 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty, 

 17 czerwca 2022 r.  

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. 

 

Załącznikami do zarządzenia są: Opinia Samorządu Uczniowskiego ,uchwała nr 1/2021/2022 

Rady Rodziców z dnia 22.09.2021 r. oraz uchwała nr 7/21/22 Rady Pedagogicznej z dnia 

20.09.2021 r. 

 

………………………………….. 

 

        (pieczęć i podpis dyrektora) 

Do wiadomości: 

1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, 

2. a/a. 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 Dni 15 października i 12 listopada  2021 r. są piątkami następującym po dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Będą wydłużały czas odpoczynku dla 

uczniów i dadzą możliwość wyjazdu rodziców z dziećmi a dłuższy wypoczynek i aktywne 

spędzanie wolnego czasu. Dzień 7 stycznia 2022 r. to również piątek, który jest po święcie 

Trzech Króli umożliwi dalsze i pełniejsze przeżywanie okresu Świąt Bożego Narodzenia, 

Nowego Roku i święta  Trzech Króli. Będzie sprzyjało rozwojowi więzi rodzinnych.  

Dzień 2 maja 2022 r. jest dniem między dniami wolnymi od zajęć tj. 1 i 3 maja 2022 r. 

Pozwoli to organizację wyjazdów rodzinnych i zacieśnienie więzi rodzinnych. W wielu 

zakładach pracy rodziców jest to również dzień urlopów. 

 W dniach 24-26 maja 2022 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Egzaminy będą  

odbywały się  w trzech salach i ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich 

warunków zdającym oraz pełnienie funkcji członków zespołów nadzorujących przez 

nauczycieli niemożliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych dniach.   

 Dzień 17czerwca 2022 r. jest to piątek przypadający po świecie Bożego Ciała i 

uczniowie wraz z rodzicami będą mogli przeznaczyć ten dzień da wspólne wyjazdy oraz 

wypoczynek. 

 

………………………………….. 

        (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

 


