
ZARZĄDZENIE NR 413/2020
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Wołczyn na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z
2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej1  z  dnia  28  lutego  2019  r.  w  sprawie
szczegółowiej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz.
502 z późn. zm.),  na wniosek dyrektora przedszkola i  dyrektorów szkół podstawowych z
oddziałami przedszkolnymi oraz rad rodziców, zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu  nr  349/2020 Burmistrza  Wołczyna z  dnia  31 sierpnia 2020 r.  w sprawie
ustalenia  terminów  przerw  w  pracy  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  na  rok  szkolny  2020/2021,  §  2
otrzymuje brzmienie:
Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021:

Lp. Nazwa placówki

Przerwa w pracy 
przedszkola i oddziałów

przedszkolnych w szkołach
podstawowych

od do

1 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Komorznie 05.07.2021 r. 20.08.2021 r.

2
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła 
Białego w Wierzbicy Górnej

24.12.2020 r.
31.12.2020 r.
03.04.2021 r.
12.07.2021 r.

24.12.2020 r.
31.12.2020 r.
03.04.2021 r.
20.08.2021 r.

3 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wąsicach

23.12.2020 r.
31.12.2020 r.
04.01.2021 r.
12.07.2021 r.

24.12.2020 r.
31.12.2020 r.
08.01.2021 r.
20.08.2021 r.

4 Przedszkole Publiczne w Wołczynie 01.07.2021 r. 31.07.2021 r.

 
§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.



§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Rekreacji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                mgr Jan Leszek Wiącek


