
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2022 
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Nowosolna w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 w związku z § 
18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz. U. poz. 502 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna 
w roku szkolnym 2022/2023 w następujących terminach: 

Terminy przerw w pracy oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Lp. Nazwa placówki 

od do 
16.01.2023 r. 20.01.2023 r. 1. Oddziały przedszkolne w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Lipinach 26.06.2023 r. 28.07.2023 r. 

23.01.2023 r. 27.01.2023 r. 2. Oddziały przedszkolne w Szkole 
Podstawowej im. Władysława 
Jagiełły w Starych Skoszewach 31.07.2023 r. 31.08.2023 r. 

§ 2. 1. W okresie od dnia 16.01.2023 r. do dnia 28.01.2023 r. przewiduje się 
pracę trzech oddziałów przedszkolnych: dwóch oddziałów przedszkolnych, 
z liczbą miejsc wynoszącą 25 na jeden oddział, w ramach Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach w okresie 16.01.2023 r. do 
20.01.2023 r. oraz jednego oddziału przedszkolnego, z liczbą miejsc wynoszącą 
25, w ramach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w okresie 
od dnia 23.01.2023 r. do 27.01.2023 r.  

2. W okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. przewiduje się 
pracę trzech oddziałów przedszkolnych: dwóch oddziałów przedszkolnych, 
z liczbą miejsc wynoszącą 25 na jeden oddział, w ramach Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach w okresie 26.06.2023 r. do 
28.07.2023 r. oraz  jednego oddziału przedszkolnego, z liczbą miejsc wynoszącą 
25, w ramach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w okresie 
31.07.2023 r. do 31.08.2023 r. 
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§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Lipinach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Starych Skoszewach do sporządzenia planów urlopowych nauczycieli 
i pracowników oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Nowosolna, uwzględniających wyżej określone przerwy w pracy. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Lipinach i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy 
Nowosolna 

 
 

Piotr Szcześniak 
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