
ZARZĄDZENIE  NR  4/2013
DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR  28  W 

RYBNIKU
Z  DNIA  17 września 2013 

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 28 im. A. Szewczyka w Rybniku

Działając na podstawie: art. 22 ust.2 pkt. 7 ustawy z dn.7 września 1991r o systemie oświaty 
(Dz.U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z 
dn. 18kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z 
późn.zm.)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

§ 1

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala się następujące dni 
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 28 im. 
A. Szewczyka w Rybniku:

1)  02 stycznia 2014
2)  03 stycznia 2014
3)  01 kwietnia 2014 (Sprawdzian)
4)  11 kwietnia 2014Dzień Zdrowia
5)  2 maja 2014r.
6)  20 czerwca 2014

§ 2

Szkoła w w/w dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.00 
do 16.30

§ 3

Inne postanowienia dotyczące organizacji roku szkolnego 2013/2014 określa 
znowelizowane 5 października 2010r. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn.zm.)

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.09.2013r.



Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Zarządzeniem nr 4/2013 dyrektora SP 
28 w Rybniku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym 2013/2014



im. A. Szewczyka w Rybniku, z zaznaczeniem, że chodzi o zakup 
urządzeń korygujących wzrok do pracy przy obsłudze komputera dla 
imiennie wskazanego pracownika.

                                               § 4

     Pracownik jest zobowiązany dbać o należyty stan urządzeń korygujących  
    wzrok.

                                                              § 5

1. Jeżeli w wyniku profilaktycznego badania lekarskiego lekarz – profilaktyk
              zaleci pracownikowi zmianę urządzeń korygujących wzrok, to  
              pracownikowi przysługuje refundacja na nabycie następnych urządzeń

    korygujących wzrok na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Refundacja nabycia następnych urządzeń korygujących wzrok ( wymiany 

              urządzeń korygujących wzrok) na zasadach określonych w niniejszym   
              zarządzeniu przysługuje również w przypadku zniszczenia, utraty – nie z  
              winy pracownika, za które pracownik otrzymał refundację.
          3. Refundacja nabycia urządzeń korygujących wzrok ( wymiany 
              urządzeń korygujących wzrok) na zasadach określonych w niniejszym   

    zarządzeniu przysługuje również w przypadku indywidualnego    
              zgłoszenia przez pracownika pogorszenia się wzroku. Zgłoszenie takie   
              musi być udokumentowane np. poprzez odpowiednie zaświadczenie  
              wydane przez lekarza okulistę. W takim przypadku pracodawca kieruje  
              pracownika na profilaktyczne badania okulistyczne, niezależnie od  
              ustalonego wcześniej terminu następnego badania okresowego.
1. W przypadku, gdy zniszczenie, utrata urządzenia korygującego wzrok 

     nastąpi z winy pracownika, zwraca on pracodawcy kwotę otrzymanej
     refundacji.
5. Refundacja  nabycia urządzeń korygujących wzrok ( wymiany 

              urządzeń korygujących wzrok) na zasadach określonych w niniejszym   
    zarządzeniu przysługuje pracownikowi raz na 3 lata.



§ 6

Nie będą refundowane faktury dotyczące badania wzroku i zakupu urządzeń 
korygujących wzrok dokonane przez pracowników bez skierowań we 
własnym zakresie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oświadczenie pracowników

Oświadczam, iż zapoznałem się z Zarządzeniem Dyrektora szkoły 6/2010 
z dnia 22.10.2010r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych dni w Szkole Podstawowej Nr 28 im. w Rybniku.


