BURMISTRZ
Zarządzenie Nr 14/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik w roku szkolnym 2020/2021

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 i 1378) i § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowiej organizacji publicznych szkół

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów
przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwę w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami

przedszkolnymi w roku 2021 w terminie od 02 do 13 sierpnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych

z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 14/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik w roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole, a także oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką
nieferyjną. Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 1 września 2017 r. Prawo oświatowe, rok szkolny
we wszystkich szkołach i przedszkolach rozpoczyna się z dniem 01 września każdego roku,
a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Tak więc, przedszkole/oddział przedszkolny
w szkole podstawowej funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ewentualnych
przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady
przedszkola (rady rodziców), na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). Złożone przez dyrektorów
w porozumieniu z radą rodziców wnioski zostały uwzględnione w niniejszym zarządzeniu.
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