
 
Zarządzenie nr 1/2016 

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 
z dnia 26 września 2016 r. 

 
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w Zespole Szkół w Sławnie w roku szkolnym 2016/2017 
 
 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 z 2002 r., poz. 432 z późniejszymi 
zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sławnie (12.09.2016 r.), Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Sławnie (13.09.2016 r.)  oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w 
Sławnie (19.09.2016 r.)  zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustalam w Zespole Szkół w Sławnie w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe dni wolne 
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

 
1) 30 września 2016 r. (piątek) – Dzień Patrona. Ślubowanie klas pierwszych. 
2) 31 października 2016 r. (poniedziałek) – Dzień przed 1 listopada (Wszystkich Świętych). 
3) 24 marca 2017 r. – III Powiatowy Turniej Teatralny.  
4) 19-20 kwietnia 2017 r. (środa, czwartek) – Dni, w których odbywa się egzamin gimnazjalny. 
Nie dotyczy uczniów klas trzecich gimnazjum oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. 
5) 2 maja 2017 r. (wtorek) – Dzień Flagi. 
6) 4-5 maja 2017 r. (czwartek, piątek) – Dni, w których odbywa się egzamin maturalny. Nie 
dotyczy uczniów klas trzecich liceum oraz uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2. 
7) 16 czerwca 2017 r. (piątek) – Dzień po Bożym Ciele. 
 

 
§ 2 

 
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. Z treścią zarządzenia należy zapoznać rodziców i uczniów w terminie do 30 września 2016 r. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 

             p.o. Dyrektor 
(-) mgr Jarosław Strześniewski 


