
ZARZĄDZENIE NR 998/2021 
BURMISTRZA NIDZICY 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie  ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ustalam terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Nidzica: 

Nazwa placówki Adres Terminy 
przerwy wakacyjnej 

Przedszkole Nr 2 ul. 1 Maja 36 
13-100 Nidzica 

1 lipca 2021 r. – 
31 lipca 2021 r. 

Przedszkole Nr 4 KRAINA 
ODKRYWCÓW 

ul. Krzywa 7, 
13-100 Nidzica 

1 sierpnia 2021 r. – 
31 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika w Nidzicy 

ul. Kopernika 1, 
13-100 Nidzica 

29 czerwca 2021 r. – 
10 sierpnia 2021 r. , 
 
20 sierpnia 2021 r.- 
25 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. 
Michała Kajki w Nidzicy 

ul. Barke 3, 
13-100 Nidzica 

28 czerwca 2021 r. – 
19 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Janusza Korczaka w Nidzicy 

ul. 1 Maja 42, 
13-100 Nidzica 

28 czerwca 2021 r. – 
1 sierpnia 2021 r. 
 
11 sierpnia 2021 r. – 
31 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. prof. 
Romana Kobendzy w Łynie 

Łyna 26, 
13-100 Nidzica 

28 czerwca 2021 r. – 
15 lipca 2021 r., 
 
27 lipca 2021 r. - 
25 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Napiwodzie 

Napiwoda 25a, 
13-100 Nidzica 

7 lipca 2021 r. – 
25 sierpnia 2021 r. 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Mikołajczyka w Rączkach 

Rączki 30, 
13-100 Nidzica 

28 czerwca 2021 r. – 
6 lipca 2021 r., 
 
16 lipca 2021 r. – 
 25 sierpnia 2021 r. 

§ 2. 1. Terminy przerw wakacyjnych dla gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych ustalane są na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. 

2. Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podczas dyżurów 
wakacyjnych organizują opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które mają przerwę wakacyjną w danym okresie, 
z zastrzeżeniem, że do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci 5 i 6-letnie. 



3. Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych zbierają, w terminie do 21 czerwca 2021 r.,  karty zgłoszeń od 
rodziców lub opiekunów prawnych zainteresowanych pobytem dziecka w miesiącach wakacyjnych w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, które pełnie dyżur. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani pobytem dziecka w większej ilości placówek niż jedna, 
składają karty zgłoszeń w każdej placówce. Zgłoszenia mogą być przesyłane do placówek drogą mailową. 

5. Dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne 
przygotowuje listę zgłoszonych i przyjętych dzieci na okres pełnienia dyżuru w terminie do 25 czerwca 2021 r. 
i podaje ją do publicznej wiadomości. 

6. Dyrektor przedszkola  lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dyżurującego, w uzasadnionych 
sytuacjach i w miarę organizacyjnych możliwości może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż ustalony 
w ust.3. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nidzica. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Nidzicy 
 
 

Jacek Kosmala 
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