
Żeliszów, dnia 14 lipca 2015 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE  

z dnia 14 lipca 2015 r. 
 

w sprawie udzielenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 pkt. 1 
i 3, art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 w związku z art. 129 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. 

 
Dla pracowników administracji i obsługi ustalam dwa dodatkowe dni wolne 

od pracy w miesiącach: sierpniu oraz grudniu bieżącego roku, w zamian za święta 
15 sierpnia i 26 grudnia 2015 roku, przypadające w soboty, będące dniami wolnymi 
z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.  

 
§ 2. 

 
Dzień wolny od pracy, o którym mowa w § 1 zostanie udzielony pracownikowi na 

podstawie pisemnego wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i niezwłocznie podaje się 
do wiadomości pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. 

 
 

 

         Dyrektor szkoły 

                   (-) 

  
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Żeliszowie 
z dnia 14 lipca 2015 r. 

 

 

Żeliszów, dnia ......................... 2015 r. 
 

................................................................ 
(nazwisko i imię wnioskodawcy) 
 
....................................................................................... 
(stanowisko służbowe) 

 
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy  
w Żeliszowie 

 
 
 

Na podstawie art. 130 § 2 w związku z art. 129 § 1 Kodeksu Pracy proszę 

o udzielenie dnia wolnego od pracy w dniu .......... sierpnia/grudnia 2015 r. w zamian 

za święto przypadające w sobotę, tj.: 15 sierpnia 2015 r. / 26 grudnia  2015 r. 

 
 

 
............................................... 

(podpis pracownika) 

 

 

 

Akceptuję: 


