
zARzĄDzF]NIE Nr Ro,0050.6,2022

wójla cminy Nitdźniada

z dnia ll lutego 2022 r,

§ slrasic u5tdeni.w roku szkolnyn 20211022 t€rminów pźcnY v funkcjonowaniu

oddzialó* przćdszkolnych prr}-. szkol.cb podstlwowy ch . d l, którychGmńa
Ni.dżwi, da j cs1 o rgan en Droł ad,ą.y b

\gp"J."q,c!r lo,,l l uslav) /ólia3 narca laool,"łroleo1.!1 m)m
(Dz.u. z 20ż| | Doz 13']2 ż późn. zm.) oldz § 12 uś 1 rozpórządżcnia Minista Edukacji

Nabdo*ej z dnia 28 lutego 2o]9 !, q spraNie szcze_qólo§ej órg&iżacji publicznych szkól

i publicznych pźedsżko]i (Dz,U, z 2ol9 r, poz.502 z€ n.), na wniosek dyrekorów szkóI

póo,1aVoV)cn / odd/ialąr, f,/ed§/lolnyml !l.d?dT, !o TreD,ie

§ t, L]slala się naśępujące teminy przeN s,funkciono},miu posz.żególnych oddziałó*,

pP€dszkolnycb §' szkołrcn podśawołfch, dl! kńrych Gmina Niedźliada jcst orgŃm

l ) oddzill przcdszkolny przy szkole łodsrawowej im, Bohlteów Po§stania Wa§zwskiego
W Bźeźnicy Bycha\skiej - ód 27 czesca 2022 rcku do 05 sjeĘnia2022 roku

2) oddział pźedszkolny p.ży szkole Podslalloilej w Blreńicy Książęcej -
od 2? c7-eNca 2022 roku do 3l sieĘnia 2022 roku,

]) oddżiał Pźedsżkolny pży §zkole Podśavówej iń, olla Bialeeo s,Niedźwiadzie -

od 2? czrca 2022 roku do 15 lipca 2022 fuku, oraz od 08 sicrpnia 2022 roku

do 26 §jcĘnia 2022 óktr,
4) oddzia] ptrdszkolny pźy szkol. Podsiałowej in. Kardynala Stcfana vyszyńskiego
w Palccżnicl od ]8lipc!2022rokudo 2ó si.onia2022 rcku,

5) oddział pżedszkolny pży sz!óle Podstlwowej in. Marii Konopnićkiej w TaI]e

od 2? c7śNca 2022 roku do ] ] sieĘni! 2022 roku.

§ 2. ] , Dyżur Wk&}iny v oksie od 27 czeMca 2022 roku do ] 5 lipca 2022 roku, orM od

29 sieĘ;ia 2022 roku do ]l sierynia 2022 roku pełni oddżinl pźcdszkolny iYzy szkole
PodJJt,{e] m, Ke,dy b,d s,elaj,J w)VyLl,c8o\ Pae,/l ,)

2. Dyzur Ml€c nywok].sieod18lipca2022fukudo05sierpniaczeńvca2022rok!oraz
od 29 sicĘnia 2022 roku do ] l sieĘnia 2022 roku pelni oddzia] Fzedgtólny pźy szkole
lodstawovej im. orła Bia]cgo rv Niedźviadzie.

3 D!żur vatacyjny ł ók€sie od 08 sieĘnia 2022 roku do 3l sieĘnia 2022 roku pe]ni

oddział pźedszkolny pr7ł sżkole Podsbwo{ej im, Bohateió§ Powslania wa§za§§kiego iv

4 Z dyżuróW ńogą kolryst!ć dzieci, klóre uczęsżcają do oddzia]ós, pr,Jdsżkolnych pr7ł

szkolach podslawowycn proNadzonyctr pźez sjninę Niedżwiada w oku szko]nym

202112022.

5. okres §żłac,vjny nie jcst okjsen adapbcyjnyn dla d7ic.i, które będą uc7-ęsżczaly

do oddziałó§ pźcdszkolńrćh przy szkolach podslasoPych Gniny NiedźWjada od dnia



6, opl3ty /, pob)l dżiecka \ oddzja]e F/rdszkoli}nr będą uslalanc na ?.sadJd] okrcś ]ony.h
p,cz d}tkton dan. i s7k. h

§ 3. W]-(Óoanj. ,arzadżenia po\ icrł się d) rckloloD sżkól ]rodśa§o\yh,

§ .l. żarżądz.nic §ahod,i Z dlien podpha.i,.


