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ZARZĄDZENIE NR XVI1201612017 
Dyrektora Europejskiego Centrum Kszta łcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Gubinie 
z dnia 15 września 2016 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zaj ęć  wECKZiU w Gubinie 

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (OzU. z 2004 r. Nr 

256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 

października 2010 r. zmieniaj ącego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 

2010 r. nr 186 poz. 1245), w zwi ązku z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 

2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 46 poz. 432 ze zmianami). zarz ądzam, co następuje 

Ustalam dni wolne od zaj ęć  dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 

2016/2017 w dniach: 

31.10.2016 

04.11 .2016 

12.01.2017 

29.03.2017 

02.05.2017 

0805.2017 

11.05.2017 

26.05.2017 

16 .06 .20 17 

20,06.2017 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



T ŁCENIA 

w 	 (2) 

ZARZĄDZENIE NR XV/201612017 
NIP 23- 75-2, RiON 3640tktora Europejskiego Centrum Kszta łcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Gubinie 
z dnia 15 września 2016 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek i imprez szkolnych 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w 
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko ły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r,, nr 135, poz. 1516 z pó źń , zm.) Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r, w sprawie wypoczynku dzieci i m łodzieży (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 452) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko łach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, 
poz. 69) 

1. 
Ustanawia się  Procedury organizowania wycieczek szkolnych, obowi ązujące w Europejskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie 
w brzmieniu stanowi ącym załącznik do niniejszego zarządzenia i zobowiązuje się  do jego stosowania. 

2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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