
Zarządzenie  nr  6/ 2021 

 
Dyrektora Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu w sprawie harmonogramu 

dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

 

 
Podstawa Prawna: 

 

1. art. 47,  ust. 1, pkt. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 

roku, poz. 59, 949)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie  organizacji roku 

szkolnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) §5, ust. 1 pkt. 2, ust. 2, pkt 1, lit. b ,c, ust.3 

 

§ 1 

Dyrektor Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu ustala harmonogram 

dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

- 04.05.2021 r.2) (wtorek) 

- 05.05.2021 r.2) (środa) 

- 06.05.2021 r. 2) (czwartek) 
2) Dni wolne w związku z organizacją egzaminów maturalnych – ust. 2. pkt 1, lit b 

 

- 22.06.2021 r. 2) (wtorek) 
2) Dni wolne w związku z organizacją egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – ust. 2, 

pkt 1, lit. c 

 

- 4.06.2021 r.1)  (piątek)  
1) Dni wolne wynikające z organizacji pracy szkoły, w/w dniach będą odbywały się zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze prowadzone przez wyznaczonych nauczycieli, w których mogą uczestniczyć uczniowie – ust.2, 

pkt 3 

 

§ 2 

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek zorganizowania 

zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów. 

 

§ 3 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych oraz wychowawczo-opiekuńczych są dni 

ustawowo wolne od pracy. 

Ustawa o dniach wolnych  od pracy z 18.01.1951 roku ( Dz. U. z 1951 roku, nr 4, 

poz. 28 z późn. zm. 

 

 

 

 

 



Rok 2020 

 

01.11.2020 r.  - Święto zmarłych   

11.11.2020 r. - Narodowe Święto Niepodległości 

25.12.2020 r.  - Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia 

26.12.2020 r. - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia 

 

Rok 2021 

 

01.01.2021 r. - Nowy Rok 

06.01.2021 r.  - Święto Trzech Króli 

04.04.2021 r.  - Pierwszy Dzień Wielkiej Nocy 

05.04.2021 r.  - Drugi Dzień Wielkiej Nocy 

01.05.2021 r.  - Święto Pracy 

03.05.2021 r.   - Święto Konstytucji 3-go Maja 

23.05.2021 r.  - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek 

03.06.2021 r.  - Boże Ciało  
 

§ 4 

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych może ulec zmiany 

w zależności od potrzeb placówki. 
 

       § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 


