
 

Sanok dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 

Zarządzenie nr 43/2021/2022 
 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 

w sprawie organizacji pracy w dniu 2 maja 2022 r. 
 
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 oraz z 2019 r. poz. 
318 i 1093) 
 

zarządzam co następuje: 
 

§1 
Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2021/22, dzień 2 maja 2022r. jest dniem 
wolnym od zajęć dydaktycznych 

§2 
W dniu określonym w §1, dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane  
w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku: 
1. dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych 

realizowanych w tym dniu przez danego ucznia 
2. dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

§3 
Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców, 
którzy przekazują informacje do kierownika świetlicy. Rodzice uczniów klas I – III zgłaszają 
konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej. Termin zgłoszeń upływa:  
28 kwietnia 2022r. 

§4 
W dniu określonym w §1 będzie możliwość skorzystania z obiadu. Odpłatność wynosi  
6 zł. za 1 dzień. Wpłaty należy dokonać na konto świetlicy szkolnej dostępne na stronie 
internetowej szkoły. 

§5 
W dniu określonym w §1 opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele według następującego 
harmonogramu: 

• od godz. 6.30 do godz. 9.00 –  p. Agnieszka Polańska  

• od godz. 9.00 do godz. 11.30 – p. Joanna Piecuch 

• od godz. 11.30 do godz.14.00  -  p. Katarzyna Popowicz 

• od godz. 14.00 do godz. 16.30  -  p. Joanna Rabicka 
 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
  

 (-) mgr Bartłomiej Mandzelowski  

        Dyrektor Szkoły 
 
Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) 
 


