
                           

ZARZĄDZENIE NR 179.12.2021.2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 27 grudnia 2021r. 

 

w sprawie: ustanowienia dnia wolnego od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę.  

 

Na podstawie: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t..j. Dz. U. 2020, poz. 

1320, z 2021 r. poz. 1162. )  

zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Ustanawiam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od świadczenia pracy dla pracowników 

niepedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, ul. Okuniewska 115,  

z wyjątkiem pracowników wymienionych w punkcie 2.  

2. Dla pracowników:  

a. Justyna Rupala, Dorota Lewandowska i Marianna Pietrzyk ustanawiam dzień 31 

grudnia 2021 r. dniem wolnym od świadczenia pracy; 

b. Teresy Popławskiej i Adama Nagórki ustanawiam dzień 3 stycznia 2022 r. dniem 

wolnym od świadczenia pracy; 

c. Renaty Podstawki ustanawiam dzień 12 stycznia 2022 r. dniem wolnym od 

świadczenia pracy; 

d. dla pracownika Włodzimierza Nowakowskiego ustanawiam dzień 13 stycznia 2022 r. 

dniem wolnym od świadczenia pracy. 

3. Pracownicy wymienieni w punkcie 1. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia  

2022 roku nie będą świadczyć pracy w dniu 7 stycznia 2022  roku.  

4. Pracownicy wymienieni w punkcie 2.a. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia  

2022 roku nie będą świadczyć pracy w dniu 31 grudnia 2021  roku.  

5. Pracownicy wymienieni w punkcie 2.b. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 

2022 roku nie będzie świadczyć pracy w dniu 3 stycznia 2022  roku. 

6. Pracownik wymieniony w punkcie 2.c. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 

2022 roku nie będzie świadczyć pracy w dniu 12 stycznia 2022  roku. 

7. Pracownik wymieniony w punkcie 2.c. w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 

2022 roku nie będzie świadczyć pracy w dniu 13 stycznia 2022  roku.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu, który ma za zadanie udostępnić 

niniejsze zarządzenie wszystkim niepedagogicznym pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Halinowie.  

 
                                                                   § 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
                                 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

  
                                                            Lidia Kołakowska 


