
Harmonogram dodatkowych dni wolnych 
 

Dyrektor ZS Nr 3 w Płoosku, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 
2015r, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ZS Nr 
3 i Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w roku szkolnym 
2015/2016 następujący harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych: 
 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Zawodowa 
Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy 

14 października 2015r ( środa) - Święto Komisji Edukacji Narodowej ( dzien. wolny od zajęd lekcyjnych b na podst. .Art. 
72 KN) 

1. 04 grudnia 2015r ( piątek)  - Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych 

2. 01 kwietnia  
2016r ( piątek) - Obchody Dni 
wiedzy o autyzmie 

2. 05 kwietnia 2016r. 
(wtorek) - sprawdzian 
w kl. VI SP 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych 

3. 12 kwietnia 2016r   
( wtorek) – Powiatowy 
Turniej Tenisa Stoło-
wego 

Uczniowie „G-l” uczestniczą jedy-
nie w inauguracji, a następnie w 
zajęciach lekcyjnych 
2. Wolny od zajęd dyd. dla klas 

„G-a” 

2. 12.kwietnia 2016r   
(wtorek)  – Powiatowy 
Turniej Tenisa Stołowego 

3. 12.kwietnia 2016r   
(wtorek)– Powiatowy Turniej 
Tenisa Stołowego 

Uczniowie uczestniczą 
w zajęciach lekcyjnych 

3. 18 kwietnia 2016r 
 (poniedziałek) - Egzaminy gimna-
zjalne 

 Klasy , które nie piszą egza-
minu- uczestniczą w zajęciach 
lek.  

Uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych 
4. 19 kwietnia 2016r 
 (wtorek)  - Egzaminy gimnazjalne 

 Klasy , które nie piszą egzami-
nu- uczestniczą w zajęciach lek.  

5. 20 kwietnia 2016r 
 (środa) - Egzaminy gimnazjalne 

 Klasy , które nie piszą egza-
minu- uczestniczą w zajęciach 
lek. 

4. 2 maja 2016r. 
 ( poniedziałek)  

6. 2 maja 2016r. (poniedziałek)  3. 2 maja 2016r.  
(poniedziałek)  

4. 2 maja 2016r 
 (poniedziałek)  

5. 27 maja 2016r  
(piątek)  

7. 27 maja 2016r 
(piątek)  

4. 27 maja 2016r 
(piątek)  

5. 27 maja 2016r 
(piątek)  

6. 03 czerwca 2016r  
(piątek) – Święto Ro-
dziny 

8. 03 czerwca 2016r  
(piątek) – Święto Rodziny 

5. 03 czerwca 2016r  
(piątek) – Święto Rodziny 

6. 03 czerwca 2016r  
(piątek) – Święto Rodziny 

  6. 20 czerwiec 2016r 
(poniedziałek) – etap pi-
semny egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w 
zawodzie 

 

 
Uwaga Rodzice !  
Jeśli w ustalone  dodatkowe dni wolne od zajęd dydaktyczno- wychowawczych uczniowie nie mieliby opieki ze strony rodzi-
ców, szkoła  ma obowiązek zorganizowad zajęcia opiekuoczo-wychowawcze. 
W związku z koniecznością zaplanowania  takich zajęd i ustalenia dyżurów nauczycielskich , proszę na co najmniej tydzieo  
przed każdym z tych dni wolnych, złożyd  do wychowawcy  klasy ustne deklaracje uczestnictwa uczniów w zorganizowanych 
zajęciach opiekuoczo- wychowawczych.  


