Í V ••-'

TERMINARZ
ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH
KIEROWNIKA I NAUCZYCIELA
PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ
•J,

'

•

j J

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO KSIĄŻEK
WE LWOWIE
1 9
3
9

SZKOLNYCH

h

^ %)
U/o

k

lfl/r—i-.

-

a

czna

W"

"b%dH3

;:*#&"'

• * • • 'í

/

"V :

•^iłBe^aŁgat^es^i^ggMB^SI^P^M^g

toWMIIWiMIIHe^jjffiriwr,

•n
t i '

•-' v ^

Í

n /-•

• •

.35 2/0

ZŁOŻONO I ODBITO 'W- DRUKARNI L. WIENIEWSKIEGO WE LWOWIE,
pod zarządem Klemensa Preidla..

UL. OSSOLIŃSKICH

16.

S

P

I

S

CZĘŚĆ

Z

.
.

.
.

.
.

.
.

C

Z

.
.

.
.

.
.

.
,

5
9

DRUGA

Terminy niedopuszczania do szkoły chorej dziatwy
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A) Terminy ogólne .
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B) Terminy szczegółowe .
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TRZECIA

Organizacja roku szkolnego, Święta, Dni wolne od nauki
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UWAGA:
1. Kursywą wydrukowano terminy ustalone na podstawie obowiązujących

przepisów.

2. Zwykłym drukiem podano terminy przybliżone i znajdujące oparcie w praktyce biurowo-administra
cyjnej.
3. W odniesieniu do rubryk, w których nie podano podstawy prawnej, por. § 2 regulaminu dla kie
rowników publ. szkoły pow. (N. 13 poz. 110 z 1923 r.).
Z uwagi, iż wydawnictwo niniejsze w założeniu swym ma na względzie przede wszystkim uła
twienie pracy administracyjnej kierownika publicznej szkoły powszechnej, Państwowe Wydawnictwo
Książek Szkolnych zwraca się z prośbą do zainteresowanych o nadsyłanie spostrzeżeń, jakie nasuwają
się w związku ze stosowaniem terminarza w praktyce pod adresem: Państwowe Wydawnictwo Książek
Szkolnych, Lwów, ul. Kurkowa 21.
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1. Zawiadomienie inspektora
szkolnego:
a) o swej chorobie,
b) personelu nauczycielskiego,
c) o każdej przeszkodzie w wy
konywaniu obowiązków
służbowych,

W
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art. 28 ustawy z dn. 1. VII. 1926 r.
o stosunkach służbowych w brzmieniu
jednolitego tekstu (Dz. U. R. P. nr 104,
poz. 873; Dz. Urz. nr 8, poz. 103 z 1932
r.). Por. Rozp. Min. WR i OP z d. 10.
III. 1938 r. (Nr 4844) w sprawie udzie
lania urlopów nauczycielom (Dz. Urz.
N. 3 poz. 62); regulamin dla kierow
ników publ. szkół powsz. (Dz. Urz. N.
13 poz. 110 z 1923 r.).

U
Kierownik ma prawo w wypadkach
nagłych i z ważnych powodów wstrzy
mać się od zajęć służbowych najwyżej
na 3 dni z jednoczesnym powiadomie
niem Ins. sz. z podaniem powodów.
W tych wypadkach obowiązany jest za
rządzić zastępstwo.

cl) o powrocie do służby,
e) o pojawieniu się choroby
zakaźnej w szkole (należy
również zawiadomić lekarza
urzędowego),

S

f) o zamknięciu szkoły w przy
padkach nagłej epidemii (jakpod e),

-a

g) o nagłym wypadku w szkole.

Przepisy zapobiegawcze przeciw szerze
niu się chorób zakaźnych przez szkoły
i zakłady wychowacze (Dz. Urz. nr 3,
poz. 10 z 1918 r.); Por. okólnik nr 45
Min. WR i OP z dn. 11. III. 1932 r.
(I WF-838/32) w sprawie terminów
niedopuszczania do szkoły uczniów
w przypadkach chorób zakaźnych oraz
zamykania szkół z powodu epidemij
(Dz. Urz. nr 1, poz. 8).

2. Zwalnianie w nagłych wy
padkach członków grona od
zajęć szkolnych — do 3 dni.

Rozp. Min. WR i OP z d. 10. III. 1938
r. (Nr BP 4844/38) w sprawie udzie
lania urlopów nauczycielom (Dz. Urz.
N. 3, poz. 62).

Wykaz udzielonych w ten sposób zwol
nień kierownik szkoły przesyła z koń
cem każdego półrocza inspektorowi
szkolnemu.

3. O każdym przypadku zagu
bienia lub kradzieży pieczęci
należy zawiadomić Minister
stwo W. R. i O. P. w celu
obwieszczenia w Monitorze
Polskim i Dzienniku Urzędo
wym Ministerstwa W. R.
i O. P. Poza tym należy za
wiadomić inne osoby i in
stytucje wymienione w § 7
(patrz podstawa).

§ 7 rozp. Min. WR i OP z dn. 2. XI.
1931 r. (Nr I Org-1930/31) o pie
częciach urzędowych (Dz. Urz. nr 11,
poz. 127).

W zawiadomieniach należy podać na
pis w otoku pieczęci, oraz okoliczności
kradzieży.

TERMINY

6
Ter-

S p r a w a

OGÓLNE

P o d s t a w

U

S

i

1. Wykaz godzin lekcyjnych
nauczycieli, nie zajętych
w pełnym wymiarze godzin.

§ 17 rozp. Min. WR i OP z dn. 10. VIII.
1937 r. (BP. 14573/37 o wynagrodze
niu opłacanych przez Państwo kon
traktowych nauczycieli szkół państwo
wych i publicznych (Dz. Urz. nr 10,
poz. 318).

2. Zarządzenie na okres mie
sięczny kolejnych dyżurów
w czasie egzort i nabożeństw
szkolnych.

Art. 29 ustawy o stosunkach służbo
wych (DURP. Nr 104 poz. 873; Dz.
Urz. N 8 poz. 103 z 1932 r.); § 17
rozp. wyk. z d. 22. XII. 26 r. do ustawy
o stos. służbowych (DURP Nr 131
poz. 787; Dz. Urz. N. 2 poz. 26 z 1927
r.); § 7 rozp. Min. WR i OP z dn.
9. XII. 1926 r. o nauce szkolnej rei.
katolickiej (Dz. U. R. P. Nr. 1 poz. 9
z 1927; Dz. Urz. n r 2 poz. 25 z 1927 r.).

W zarządzeniu o dyżurach należy
mieć na uwadze wyznanie nauczycieli
oraz konieczność wyznaczenia n a każdy
dyżur takiej liczby nauczycieli, któraby
czyniła zadość potrzebie opieki i nad
zoru nad młodzieżą.

3. Wykaz dzieci, które bez
usprawiedliwienia
opuściły
naukę w miesiącu poprzed
nim.

Art. 25 dekretu o obowiązku szkolnym
z 7. II. 1919 r. (Dz. Pr. P. P. nr 14,
poz. 147; Dz. Urz. n r 2 poz. 2); cz. III.
instrukcji w sprawie wykonania obow.
szkolnego (Dz. Urz. nr 8, poz. 62
z 1923 r.).

Nadzór domowy winien być uprzednio
wezwany do regularnego posyłania
dzieci do szkoły.

4. Zwrot
płacy.

Rozp. Min. WR i OP z dn. 6. XII.
1922 r. (L. 5309/22 — Dz. Urz. n r 1,
poz. 4, 1923 r.).
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1. Hospitowanie klas (oddzia
łów) w czasie lekcyj i w zwią
zku z spostrzeżeniami hospitacyjnymi odbywanie konferencyj z poszczególnymi na
uczycielami lub z Radą Ped.
szkoły.

Pkl. 3 § 3 regulaminu dla kierowni
ków pub. szkół powsz. (Dz. Urz. Nr 13,
poz. 110); § 18, 19 statutu publ. szkół
powsz. (Dz. Urz. N. 14, poz. 194
z 1933 r.); por. pkt. III. instrukcji
w sprawie wizytacyj publ. i prywat
nych szkół powsz. przez inspektorów
(podinspektorów) szkolnych. (Dz. Urz.
Nr 10, poz. 179 z 1935 r.).

2. Wpisywanie spostrzeżeń o
pracy nauczycieli do arku
sza spostrzeżeń.

Rozp. Min. WR i OP z dn. 14. VI.
1934 r. o kwalifikowaniu nauczycieli
(D. U. R. P. N. 54, poz. 490; Dz. Urz.
n r 8, poz. 118); instrukcja z dnia 26. I
1935 r. (BP 97/35) o kwalifikowaniu
nauczycieli (Dz. Urz. Nr 1, poz. 3);
por. art. 18, 19 ustawy o stosunkach
służbowych naucz. (Dz. U. R. P. Nr 104,
poz. 873; Dz. Urz. N. 8, poz. 103
z 1932 r.).

3. Kontrola prac piśmiennych
uczniów.

Pkt. 4 § 3 regulamin dla kier. publ.
szkół powsz. (Dz. Urz. Nr 13, poz. 110
z 1923 r.).

4. Kontrola dzienników lekcyj
nych i wykazów uczęszcza
nia dzieci.

Pkt. 5 § 3 regulaminu dla kier. pub. sz.
powsz. (j. w. pod 3).

5. Zwoływanie posiedzeń Rady
Ped. i przewodniczenie na
nich.

Pkt. 10 § 3 regulaminu dla kier. publ.
sz. powsz. (j. w. pod 3; § 30 statutu
publ. szkół, powsz. (Dz. Urz. Nr 14,
poz. 194 z 1933 r.).

6. Zorganizowanie
rodzicielskich.

konferencyj

§ 13 postanowienia Min. WR i OP
z dn. 31. V. 1938 (N. II P — 4291/38)
w sprawie regulaminu klasyfikowania
i promowania uczniów p. sz. powsz.
(Dz. Urz. nr 6, poz. 163); Pkt. 11 § 3
regulaminu kier. publ. sz. powsz. (Dz.
Urz. N. 13, poz. 110 z 1923 r.).

W ciągu każdego okresu szkolnego na
leży zorganizować przynajmniej jedną
konferencję rodzicielską w celu poin
formowania rodziców lub opieki do
mowej o wynikach pracy szkolnej ich
dzieci.

7. Udział w konferencji rejono
wej.

Pkt. IV okólnika Min. WR i OP z dn.
28. V. 26 r. (N. I — 5580/26) w spra
wie konferencyj rejonowych (Dz. Urz.
N. 12, poz. 144).

W ciągu roku sz. winno odbyć się
przynajmniej 5 konferencyj. Nauczy
ciel, który z ważnych powodów nie
może przybyć na konferencję, traci
tym samym prawTo do urlopu udzie
lonego na konferencję w danym dniu
szkolnym.
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Okresem normalnej pracy hospitacyjnej jest czas od początku paźdż. do
połowy maja. Hospitacje we wrześniu
i z końcem roku sz. mają charakter
doraźny i wiążą się z organizowaniem
wzgl. zakończeniem roku sz.
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1. a) Rozpoczęcie roku
szkolnego.
Dzień wolny od nauki.

Rozp. Min. WR i OP z dn. 4. V.
1935 r. o organizacji roku szkolnego
(Dz. Urz. nr 4, poz. 36).

b) Przesłanie podań
kandydatów
do egzaminów na
Wyższym
kursie Naucz, w charakterze
eksternów w terminie jesien
nym.

§ 31 regulaminu Państwowego W. K.
N. (Dz. Urz. nr 9, poz. 154 z 1928 r.);
pismo okólne Min. WR i OP z 3. XII.
1928 r. nr 1—17021/28.

c) Posiedzenie Rady Pedagogicz
nej w celu omówienia prac
związanych z rozpoczęciem
roku szkolnego.

Rozporządzenie Min. WR i OP z dnia
25. VI. 1923 r. zawierające regulamin
dla Rad Pedagogicznych publ. szlc.
powsz. (Dz. Urz. nr 13, poz. 109); rozp.
Min. WR i OP z d. 25. VI. 1923 r. za
wierające regulamin dla kierowników
publ. szkół powsz. (Dz. Urz. nr 13,
poz. 110); statut publ. szkół powsz.
(Dz. Urz. nr 14, poz. 194 z 1933 r.).

Między innymi należy mieć na uwadze:
1. dokonanie wyboru książek pomoc
niczych dla uczniów, książek do
lektury z dziedzin poszczególnych
przedmiotów oraz pomocy szkol
nych, o ile wybór ten nie został
dokonany w terminie wiosennym.

Rozporządzenie Min. WR i OP z dnia
14. I. 1937 r. o ocenie i używaniu ksią
żek, czasopism i pomocy szkolnych
dla szkół powszechnych, szkół średnich
ogólnokształcących i zakładów kształ
cenia nauczycieli (Dz. Urz. nr 1, poz. 4).

2. Nauczycieli
należy
odpowiednio
wykorzystywać stosownie do ich
uzdolnień i specjalnych kwalifikacyj zawodowych (np. W. K. N.).

Pismo okólne Ministerstwa WR i OP
z dnia 20. XI. 1926 r. (nr 1—16286/26).

3. Każdy nauczyciel obowiązany jest
do pracy w wymiarze 30 godzin
tygodniowo.

§ 8—10 statutu publiczn. szkół powszechn. (Dz. Urz. n r 14, poz. 194
z 1933 r.).

4. Do klasy IV jeden nauczyciel wi
nien prowadzić w miarę możności
wszystkie
przedmioty w
danej
klasie.

§ 57 statutu publ. szk. powsz. (j. w.).

5. Z uwagi n a koncentrację pracy
jeden z nauczycieli w wyższych kla
sach winien uczyć o ile możności
jak największą liczbę przedmiotów.

57 statutu publ. szk. powsz. (j. w.)
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Podanie należy składać do Komisji
Egzaminacyjnej
za
pośrednictwem
Inspektora sz. W podaniu należy wy
mienić z jakiej grupy naukowej petent
pragnie zdawać egzamin oraz dołączyć
wymagane załączniki.
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6. Zasada korelacji przedmiotów: (ge
ograf ia-przyroda; j . polski i histo
ria itd.) winna być utrzymana.

Wskazania

7. Zasada ciągłości pracy naukowowychowawczej winna być prze
strzegana (nie dopuszczać do po
wierzania nauczycielowi z roku na
rok nauczania coraz to innych
przedmiotów lub przeskakiwania
w prowadzeniu klas).

§ 58 slatutu publicznych szk. powszech
nych (j. w.).

8. Tworzenie zespołów przewiduje się
przy nauczaniu religii, ćwiczeń cie
lesnych (według płci), zajęć pra
ktycznych.

§ 55 statutu publiczn. szk. powszechn.
(j. w.).

9. Godzina
min.

§ 15 statutu

lekcyjna

trwa 50 lub 45

programowe.

publ.

szk.

powszechn.

(j. w.).

10. Winny być przestudiowane „plany
godzin" i „programy nauki".
11. Grono nauczycielskie winno być
zaznajomione z wydanymi w okre
sie
wakacyjnym
zarządzeniami
władz szkolnych.

3. a) Rozpoczęcie nauki szkolnej.
Początek I okresu (pierwsze
go półrocza szkolnego).
b) Udział młodzieży w uroczy
stym nabożeństwie szkolnym.

Pkt. 14 § 3 regulamin dla kierowników
publ. szkół powsz. (Dz. Urz. N. 13,
poz. 110 z 1923 i\).

Jak pod 1. IX.

Pkt. a § 7 rozp. Min. WR i OP z d.
9. XII. 26 r. o nauce szkolnej religii
katolickiej (Dz. U. R. P. 1 poz. 9; Dz.
Urz. Nr 2 poz. 25 z 1927 r.).

c) Przygotować
prowizoryczny
rozkład lekcyj, aby nauka
mogła rozpocząć się normal
nie w dn. 4. IX.

Aktualne zwłaszcza w tym przypadku,
gdy okoliczności towarzyszące rozpo
częciu roku szk. nie pozwalają na uło
żenie definitywnego rozkładu lekcyj.

d) Przygotować prowizoryczny
rozkład
dyżurów
podczas
pauz i nabożeństw w nie
dziele i święta.

Jak pod pkt. 2 cz. I „terminy ogólne —
co miesiąc".

e) Pouczenie młodzieży o po
trzebie popierania rodzimej
wytwórczości.

Okólnik Min. WR i OP z d. 6. V.
1925 r. (L. 1953/25 O. Prez.) w spra
wie popierania przemysłu ojczystego
w szkolnictwie (Dz. Urz. nr 5 poz. 94);
Okólnik Min. WR i OP z d. 7. VIII.
1925 r. (L. 7622/0. Prez.) w sprawie
propagandy odbudowy
gospodarczej
Państwa przez szkołę (Dz. Urz. Min.
WR i OP nr 13, poz. 130);
Okólnik Min. WR i OP z d. 2. V.
1930 r. (N. I Prez. 2751/30) w sprawie
popierania przemysłu krajowego .(Dz.
Urz. Min. WR i OP nr 7, poz. 123.

f) Pouczenie młodzieży, że przy
wykupnie podręczników na
leży żądać naklejenia znacz
ka za 10 gr. na rzecz Tow.
Pop. Bud. Pub. Szkół Powsz.

Pauzy między godzinami lekcyjnymi
nie mogą być krótsze niż 10 m, przy
czym jedna pauza winna być dłuższa.
Programy można zakupić bezpośrednio
w Państwowym Wydawnictwie Ksią
żek Szkolnych, Lwów, ul. Kurkowa 21.

J. w. pod c).
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g) Uczniom należy podyktować
rozkład
lekcyj i udzielić
wyczerpujących
informacyj
w sprawie godzin nauczania,
podręczników, zeszytów itp.
h) Dokonanie podziału na od
działy równoległe.

§ 7 statutu publ. szkół powsz. (Dz. Urz.
Nr 14, poz. 194 z 1933 r.).

4. a) Zaopatrzenie sklepików szkol
nych (spółdzielni uczniow
skiej) w odpowiednią ilość
zapasów.

Porówn. okólnik n r 97 Min. W R i OP
z 6. VI. 1932 r. (II P — 4686/32)
w sprawie spółdzielni uczniowskich
i sklepików szkolnych w szkołach
ogólnokształcących; okólnik N. 27 Min.
WR i OP z d. 26. III. 1936 r. (II P —
738/36) w spr. sklepików szkolnych;
okólnik Min. WR i OP z dn. 21. V.
1937 r. (III H — 2485/37) w sprawie
sklepików szkolnych (Dz. Urz. n r 6,
poz. 175).

b) Zorganizowanie
specjalnych
pogadanek o zachowaniu się
młodzieży poza szkołą.

Okólnik Min. WR i OP z dn. 29. VII.
1921 r. (Nr I 18059/21) w sprawie za
chowania się dzieci wobec przejeżdża
jących samochodów; okol. Min. WR
i OP z dn. 15. IV. 1925 r. (L. 5828/1)
w sprawie zachowania się młodzieży
szkolnej wobec przejeżdżających cy
klistów i samochodów (Dz. Urz. N. 10,
poz. 98); okólnik Min. WR i OP z dn.
6. VI. 1930 r. (N II — 12995/30) w spra
wie uświadomienia młodzieży szkolnej
o stratach, spowodowanych przez uszkodzenie linii telefonicznych i tele
graficznych (Dz. Urz. N. 7, poz. 125);
okólnik Nr 15 Min. W R i OP z dn.
2. III. 1937 r. (II P — 1356/37) w spra
wie uszkadzania linii telefonicznych
i telegraficznych (Dz. Urz. N. 3, poz.
64); pismo okólne Min. WR i OP z dn.
13. III. 1935 r. (Nr I W — 855/35)
w sprawie niewłaściwego zachowania
się młodzieży w zetknięciu się z pod
różującymi i turystami; okólnik Nr 76
Min. W R i OP z dn. 12. VIII. 1935 r. (II
P — 4261/35) w sprawie dzieci-ofiar
ruchu kołowego (Dz. Urz. N. 8, poz.
157); okók Nr 28 Min. WR i OP z dn.
27. III. 1936 r. (II P — 944/36) w spra
wie zwalczania wykroczeń młodzieży
na terytorium kolejowym (Dz. Urz. nr 2
poz. 40); okol. Nr 27, Min WR i OP
z dn. 2. VI. 1938 r. (II W — 4936/38
o zachowaniu się młodzieży szkolnej
poza szkołą (Dz. Urz. Nr 6, poz. 182).

c) Odebranie druków dotyczą
cych sprawozdania z organi
zacji szkoły w Inspektoracie
Szkolnym.

Obowiązek nadesłania druków obciąża
Insp. Szkolny.
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Znaczki skasować, a to w celu zapo
bieżenia ewentualnemu kilkakrotnemu
ich używaniu. Kontrolę tę może ewen
tualnie wykonać sama młodzież.

a) Skontrolowanie, czy na pod
ręcznikach szkolnych są na
lepione znaczki Tow. Pop.
Budowy Publ. Szk. Powsz.
b) Powiadomienie
Inspektora
Szkolnego o faktycznym ob
jęciu obowiązków
służbo
wych nowomianowanych lub
przeniesionych nauczycieli.

Instrukcja Ministra WR i OP nr I—
4614/28 z dn. 24. III. 1928 r., wzór
pisma nominacyjnego (Dz. Urz. nr 5,
poz. 90).

c) Zebranie rodziców i opieku
nów uczniów
nowozapisanych w celu uświadomienia
opieki domowej co do wymo
gów życia szkolnego oraz za
sadniczych postulatów szkoły.

§ 67 Statut publicznych szkół po
wszechnych (Dz. Urz. ń r 14, poz. 194
z 1933 r.).

Zapotrzebowanie blankietów legitymacyj szkolnych w formie
pism urzędowych za pośrednic
twem
Inspektora
Szkolnego
w Drukarni Państwowej (War
szawa, ul. Miodowa 22).

Okólnik nr 76 Ministerstwa WR i OP
z dnia 6. IX. 1935 r. (I P r a w —
2540/115/35) o legitymacjach szkol
nych i ulgach kolejowych dla mło
dzieży szkolnej (Dz. Urz. nr 8, poz.
158); okólnik n r 116 z dn. 4. XI. 1936 r.
(I P r a w — 2540/187/36) o legityma
cjach szkolnych i ulgach kolejowych
dla młodzieży szkolnej (Dz. Urz. Nr 10,
poz. 202). Porówn. „Taryfa osobowa"
ogłoszona w dzienniku Taryf i Zarzą
dzeń kolejowych z r. 1935 n r 47, poz.
604, cz. II str. 41 i nast.

Odraczanie o rok rozpoczyna
nia
obowiązku
szkolnego
w razie stwierdzenia u dzieci
opóźnienia w rozwoju fizycz
nym lub umysłowym.

Rozporządzenie Ministra WR i OP
z dnia 30. V. 1932 r. o częściowym wy
konaniu ustawy z dnia 11. III. 1932 r.
o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P.
nr 51, poz. 485; — Dz. Urz. nr 4,
poz. 41).

b) Wnioski do Inspektora Szkol
nego w odniesieniu do dzie
ci, które z powodu warun
ków komunikacyjnych mają
utrudniony dostęp do pu
blicznej szkoły powszechnej.

J a k wyżej pod a)

c) Wnioski do Insp. Szkolnego
w sprawie zapisu dzieci, które
nie podlegają obowiązkowi
szkolnemu a ukończyły 6 rok
życia.

Jak wyżej pod a ) ; pkt. 4 art. 7 ustawy
z dn. 11. III. 1932 r. o ustroju szkol
nictwa (Dz. U. R. P. N. 38 poz. 389;
Dz. Urz. nr 4 poz. 39).

Zapotrzebowania
bez
potwierdzenia
władzy szkolnej nie będą uwzględ
niane.
Ewidencja
legitymacyj
pod
względem rachunkowo-kasowym winna
być prowadzona bez zarzutu.
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Kierownicy szkół III i II stopnia
pobiorą książeczki kart porad le
karskich w Inspektoracie Szkol
nym, które w miarę potrzeby na
leży
wydawać
nauczycielom
swych szkół. Dla nauczycieli
publ. szk. powszechn. I stopnia
pobiorą
płatnicy
rejonowi,
względnie kierownicy tych szkół,
w których pełni obowiązki płat
nik rejonowy.

Okólnik nr 27 Ministerstwa WR i OP
z dn. 6. III. 1935 r. (BP — 3927/35)
o wydawaniu kart porady nauczycielom.

listy stancyj
10. a) Sporządzanie
i burs, w których uczniowie
zamieszkują.

Por. § 67 statutu publiczn. szk. po
wszechn. (Dz. Urz. nr 14, poz. 194
z 1933 r.).

b) Ułożenie dla użytku odpo
wiednich organów projektu
budżetu wydatków na po
trzeby rzeczowe szkoły.

Pkt. 19, § 3 regulaminu dla kierowni
ków publ. szkół powsz. (Dz. Urz. Nr
13, poz. 111 z 1923 r.); art. 11, 12, 13
ustawy z dn. 17. II. 1922 r. o zakła
daniu i utrzymywaniu publ. szkół
powsz. (Dz. U. R. P. N. 18 poz. 143;
Dz. Urz. nr 12 poz. 110; zm. ust. z 25.
XI. 1925 (Dz. U. R. P. nr 126 poz. 898);
§ 13—17 rozp. wyk. z dn. 5. VII. 1923 r.
(Dz. U. R. P. Nr 73 poz. 574; Dz. Urz.
Nr 14 poz. 118; § 18 wymienionego
rozp. wyk. w brzmieniu n a d a n y m rozp.
z dn. 6. VI. 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 70
poz. 570; Dz. Urz. nr 9 poz. 102).

W projekcie preliminarza należy prze
widzieć wydatki n a : utrzymanie bu
dynków,
utrzymanie
i
urządzenia
szkoły,
opał,
oświetlenie,
obsługę
szkoły, najem lokali szkolnych, biblio
tekę szkolną, prenumeratę czasopism
pedag., pomocy naukowe, utrzymanie
ogrodu szkolnego, wydatki kancela
ryjne i administracyjne kierownictwa
oraz nieprzewidziane wydatki.
Projekt budżetu wydatków ciążących
na gminach układa corocznie organ
samorządu sz. i przesyła przed dn.
15. IX. radzie sz. pow.

12. Roztoczenie opieki nad młodzie
żą dojeżdżającą pociągami do
szkoły.

Jak pod 10. IX. a).

Opieka np. w formie dyżurów na
stacji może być zorganizowana w po
rozumieniu z kierownictwami innych
szkół.

15. Opracowanie

Por. „Wycieczki" w programach
bliczn. szk. powsz.

pu

W celu uzyskania ulgi taryfowej przy
przejazdach zbiorowych na wycieczki
(kolonie) należy wnieść pisemne zgło
szenie wycieczki wg formularza, który
można nabyć w kasie biletowej. Forlarz winien być potwierdzony przez
Inspektorat sz. Zgłoszenie wnosi kier.
do stacji wyjazdu Por. § 62 taryfy
osobowej cz. II z 1935 r. (p. jak pod
6. IX.).

18. a) Przejrzenie i uzupełniene me
tryki szkolnej.

Art. 12 Dekretu o obowiązku szkol
nym (Dz. Pr. P. P. nr 14, poz. 147;
Dz. Urz. nr 2, poz. 2 z 1919 r.); okól
nik Min. WR i OP z dnia 10. IV. 1923 r.
(L. 4890/1)
zawierający
instrukcje
w sprawie zakładania i prowadzenia
metryk szkolnych, (Dz. Urz. Nr 8
poz. 63); pkt. 24 § 3 regulaminu kier.
publ. szkoły powsz. (Dz. Urz. Nr 13,
poz. 110 z 1923 r.).

Od porządnego prowadzenia metryki
szkolnej zależy w dużej mierze spraw
ne funkcjonowanie kancelarii szkol
nej. Księga ta jest źródłem ważnych
zapisków dla uczniów szkoły zwłasz
cza w przyszłości.

b) Zwrócenie uwagi na nazwi
ska o skażonej pisowni w ce
lu ich ewentualnego sprosto
wania.

Okólnik nr 22 Min. W R i OP z dnia
19. III. 1937 r. (II P — 2141/37) o spro
stowaniu skażonej pisowni nazwisk
(Dz. Urz. Min. WR i OP nr 4, poz. 95).

Zwrócić uwagę na doniosłe znaczenie
społeczne postanowień tego okólnika.

w porozumieniu
z gronem nauczycielskim planu
wycieczek szkolnych.
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Uruchomienie
organizacyj
uczniowskich i przygotowa
nie terminarza zebrań tychże
organizacyj.

b)
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Okólnik nr 72 z dnia 21. VII. 1937 r.
(II W — 2764/37) w sprawie opieki
wychowawczej n a d szkolnymi orga
nizacjami młodzieżowymi (Dz. Urz. nr
9, poz. 311).

W sprawie składek wśród młodzieży
szkolnej, por. okólnik Min. WR i OP
z dn. 13. I. 1931 r. (nr I Prez —7813/30) (Dz. Urz. nr 1, poz. 9); okól
nik nr 3 Min. WR i OP z dn. 8. I.
1934 r. (I Pol — 4235/33) (Dz. Urz.
nr 2, poz. 22); okólnik n r 87, Min. WR
i OP z dn. 5. X. 1935 r. (I Pol —
3368/35); Okólnik nr 80 Min. WR i OP
z dn. 22. VI. 1936 r. (II P — 5000/36)
Dz. Urz. nr 8, poz. 152); pismo okólne
Min. WR i OP z dn. 17. II. 1937, II P —
816/37, w sprawie składek młodzieży
harcerskiej.

Okólnik Min. WR i OP z dnia 17. IV.
1923 r. L. 5455/III w sprawie święta
sadzenia drzew (Dz. Urz. Min. WR
i OP nr 14, poz. 129).
Okólnik Min. WR i OP z dnia 30. I.
1922 r. L. 807/1 w sprawie święta sa
dzenia drzew w szkołach powszech
nych: g 4 rozp. Min. Robót Publ. z dn.
30. XII. 1922 r. w przedmiocie sadze
nia drzew (Dz. U. R. P. nr 8, poz. 51);
pismo okólne Min. WR i OP z dn.
12. IV. 1935 r. Nr 1987/35 w sprawie
obchodu święta lasu.

„Święto sadzenia drzewek" można po
łączyć z „Świętem lasu". W tym celu
można porozumieć się z najbliższym
państwowym leśnictwem oraz ze Zwią
zkiem leśników w sprawie uzyskania
drzewek do sadzenia i ew. wspólnego
programu uroczystości. Aktualne jest
wygłoszenie pogadanek: a) dla mło
dzieży szkolnej o konieczności sza
nowania i ochraniania drzew i lasów,
b) dla szerszego ogółu w kierunku
uświadomienia o niespożytej wartości
lasu, jego znaczenia dla ogólnopaństwowej kultury oraz co do spopu
laryzowania akcji
obsadzania dróg.
Zwrócić się do Zarządu Drogowego co
do ew. udziału w obsadzaniu dróg
drzewami.

Ułożenie planu całostkowych
hoiipitacyj klasowych

25. Między 25. IX a 25. X. -

święto
sadzenia drzew. Na święto to
można przeznaczyć jeden dzień
nauki.

U

30. 1. Ostateczny

termin podjęcia
u delegata Komitetu obwodo
wego Towarzystwa Popiera
nia
Budowy
Publicznych
Szkół Powszechnych mate
riału propagandowego z oka
zji „Tygodnia Szk. Powsz."
(afisze, znaczki, legitymacje,
ulotki itp.).

2. Dodatkowa rewizja metryki
szkolnej. Dzieci w wieku
szkolnym uchylające się od
obowiązku szkolnego należy
zapisać z urzędu.

Dekret o obowiązku szkolnym (Dz. U.
R. P. nr 14, poz. 147 z 1919 r.; Dz.
Urz. Nr 2, poz. 2 z 1919 r.); pkt. 24 § 3
regulaminu kierownika publ. sz. powsz.
(Dz. Urz. N. 13, poz. 111 z 1923 r.).

3. Ostateczny termin wnoszenia
w drodze służbowej podań
ze strony nauczycieli tymcza
sowych do Prezesa Komisji
Egzaminacyjnej swego re
jonu egzaminacyjnego o wy
znaczenie terminu egzaminu
praktycznego.

§ 5 zarządzenia Min. WR i OP z dnia
14. XII. 1928 r. zawierającego przepisy
o praktycznym egzaminie nauczyciela
publicznych szkół powszechnych (Dz.
Urz. nr 1, poz. 3 z 1929 r.).

Skontrolować, czy do podania są do
łączone załączniki określone w § 6 wy
mienionego zarządzenia.
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Ostateczny termin
szczepienia
dzieci szkolnych przeciwko ospie
w terminie jesiennym.

§ 4 rozp. Min. Zdrowia Publiczn.
z 15. III. 1922 i'. (D. U. R. P. nr 32,
poz. 261); jak pod 3. IV.

J a k pod 3. IV. Przymusowe szczepienie
ochronne odbywa się 2 razy do roku
(od 15. IV. do 1. VII. i od 15. VIII.
do 1. X.).

2. „Tydzień
Budowy
Szkoły
Po
do wszechnej". Zorganizować akcję
10.
propagandową na rzecz budowy
szkół i kontynuować ją w całym
tym okresie.

Okólnik nr 132 Min. WR i OP z dn.
30. VIII. 1934 r. (nr II P — 7039/34)
w sprawie „Tyg. Szk. Powsz.; pismo
okólne Min. Spr. Wewn. z dn. 2. VII.
1937 r. w sprawie termin. 2—10. X.
(Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. nr 18, poz.
139); okólnik nr 164 Min. WR i OP
z dn. 30. XI. 1933 r. (II P — 11083/33
w sprawie znaczków na świadectwach;
statut T. P. B. S. P. (Dz. U. R. P. nr
104 poz. 927; Dz. Urz. nr 9, poz. 140
z 1934 i\).

W związku „Tygodniem" dążyć do wy
korzystania
wszelkich środków
ku
uzyskaniu
pozytywnych
rezultatów,
(sprzedaż cegiełek, żetonów, wywie
szek, przede wszystkim w tych skle
pach, w których młodzież zaopatruje
się w materiały; starania o powiększe
nie liczby członków koła itp.). W dniach
tych ew. odbędą się kolejno w po
szczególnych miejscowościach wcho
dzących w skład obwodu szkolnego
liczne zgromadzenia, nie tylko rodzi
ców dzieci uczęszczających do danej
szkoły, ale ogółu zainteresowanych.
Na zgromadzeniach tych członkowie
grona nauczycielskiego mogą dokład
nie zapoznać zgromadzonych z zada
niami i celami Towarzystwa, jak rów
nież z obecnym stanem szkolnictwa
w zakresie pomieszczeń i zachęcić do
zapisywania się w poczet członków To
warzystwa. Zapis na członków może
odbyć się bezpośrednio wśród obecnych.
Gdy liczba zapisanych (po wpłaceniu
wpisowego) będzie wynosić przynaj
mniej 10 osób, odbyć zebranie organi
zacyjne, które wyłoni Zarząd Koła.
W sprawie składek jak pod 20. IX a.
Zbieranie składek pieniężnych na te
renie szkolnym dopuszczalne jest wy
łącznie na cele:

U

S

i

1) Towarzystwa Popierania
Budowy
Szkół Powszechnych,
2) L. O. P. P. w zakresie Kół Szkol
nych,
3) Ligi Morskiej i Kolonialnej,
4) Polskiego Czerwonego Krzyża,
5) Funduszu szkolnictwa polskiego za
granicą,
6) dożywiania dzieci szkolnych (jako
akcji o charakterze samopomoco
wym),
7) harcerskie (na potrzeby materia
łowe) .

5. Ostateczny termin przesłania do
Inspektoratu
Szkolnego
wypeł
nionych formularzy
„sprawozda
nia z organizacji szkoły", według
stanu z dn. 1. X.

Okólnik nr 116 Min. WR i OP z dn.
12. VII. 1932 r. (II P —5806/32) w spra
wie organizacji pracy w szkołach po
wszechnych (Dz. Urz. nr 5, poz. 56);
okólnik n r 172 Min. WR i OP z dn.
22. XI. 1934 r. (II P — 9346/34 — Dz.
Urz. nr 9, poz. 149); okólnik n r 68
z dn. 9 sierpnia 1935 r. (II P —
4488/35 — Dz. Urz. nr 8, poz. 156);
okólnik nr 27, z dnia 31 marca 1937 r.
(II P — 2503/37 — Dz. Urz. nr 4, poz.
100).

Należy dołożyć wszelkich starań, aby
formularze sprawozdań zostały wypeł
nione z całą dokładnością i sumien
nością. Ewentualne poprawki należy
poczynić czerwonym atramentem. Za
równo „Sprawozdanie" jak „Projekt
organizacji" z kwietnia, muszą odpo
wiadać rzeczywistemu stanowi dziatwy
w obwodzie szkolnym i muszą się ze
sobą zgadzać co do ogólnej ilości
dzieci i ilości urodzonych w poszcze
gólnych latach. Różnice mogą być sto-
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sunkowo nieznaczne w wypadkach ta
kich jak wyjazd rodziców lub śmierć
dziecka między miesiącem kwietniem
a wrześniem, lub przybycie w tym
okresie czasu nowych mieszkańców do
danej miejscowości. Źródłem statystyki
dla celów omawianych jest metryka
szkolna, która bezwzględnie musi być
odpowiednio
uzupełniona
względnie
skorygowana.

10. Dopilnowanie zaopatrzenia szko
ły w opał.

J a k pod 20. VIII.

O ile szkoła nie została dotychczas za
opatrzona w opał należy bezzwłocznie
zwrócić się do organów samorządu
szkolnego i terytorialnego o natych
miastowe dostarczenie opału. W razie
uchylania
się lub zwłoki
zwrócić
się drogą służbową do władz nad
zorujących z prośbą o spowodowanie
zaopatrzenia szkół w opał z zaznacze
niem, iż b r a k opału może uniemożli
wić szkole jej należyte funkcjonowa
nie. Wypożyczanie opału szkolnego do
prywatnego użytku jest bezwzględnie
wzbronione pod rygorem
odpowie
dzialności dyscyplinarnej.

15. Przystąpić do opracowania akcji
kulturalno-oświatowej
wśród
młodzieży pozaszkolnej i doros
łych na okres od 1. XI. do 31. III.

Okólnik Min. WR i OP z dn. 23. II.
1922 r. (L. 332/220 P) w sprawie oświaty
pozaszkolnej; okólnik Nr 6 z dnia 3
stycznia 1937 r. (II OP — 8102/36)
o
opiece
oświatowo-wychowawczej
wśród młodocianych (Dz. Urz. Nr 1,
poz. 12).

F o r m y i metody akcji kulturalnooświatowej dostosować do miejscowych
warunków i potrzeb. W razie urucho
mienia Kursów dla dorosłych jest po
żądane szczegółowe opracowanie pro
gramu nauki. W tym celu można zwró
cić się o pomoc do Inspektoratu (Instru
ktora Oświaty Pozaszkolnej). Dla ce
lów kursu jest wskazane przygotować
odpowiednią ilość podręczników (ew.
zorganizować wypożyczanie podręcz
ników), lekturę i konieczne pomoce
szkolne,
oraz
zażądać
dzienników
lekcyjnych.

przy pomocy
20. Zorganizowanie
Kół rodzicielskich i organizacyj
społecznych
dożywiania mło
dzieży.

Okólnik Ministerstwa WR i OP z dn.
15. X. 1924 r. (L. 3444/S) w sprawie
zorganizowania masowego dożywiania
niezamożnej dziatwy szkolnej (Dz. Urz.
n r 19, poz. 196); okólnik Min. WR
i OP z dn. 31. X. 1931 r. (nr I W F —
8320/31) w sprawie zorganizowania ma
sowego dożywiania niezamożnej dzia
twy szkolnej (Dz. Urz. n r 11. poz.
130); ogólnik nr 151 Min. W R i OP
z dn. 13. X. 1932 r. (WF — 4030/32)
w sprawie masowego dożywiania nie
zamożnej dziatwy szkolnej (Dz. Urz.
n r 6, poz. 81); okólnik nr 160 Min.
WR i OP z dn. 25. XI. 1933 r. (IWF —
4088/33) w sprawie dożywiania dzia
twy i młodzieży szkolnej (Dz. Urz.
nr 16, poz. 214).

Dziedzina opieki społecznej nad dziec
kiem nie należy do bezpośrednich za
dań szkoły, z uwagi jednak na do
niosły cel należy przystąpić do zorga
nizowania
akcji. Kierownik
szkoły
może stać się niezbędnym pośredni
kiem w wykonywaniu
tej opieki.
Strona kasowo-rachunkowa i gospo
darcza akcji powinna być prowadzona
przez osoby będące poza szkołą, by
nie spowodować zarzutów.
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a) „Wszystkich Świętych".
wolny od nauki.

Dzień

b) Między 1—15 listopada prze
prowadzić egzaminy
nadzwy
czajne w razie
skierowania
kandydatów
przez
Inspekto
rat Szkolny.

„Dzień Zaduszny".
od nauki.

Dzień
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Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dn. 15. XI. 1924 r. o dniach
świątecznych (Dz. U. R. P. nr 101, poz.
928) w brzmieniu ustawy z d. 18. HI.
25 r. (Dz. U. R. P. 34 poz. 234); rozpo
rządzenie Min. W Ri OP z dn. 6. XII.
1923 r. w sprawie dni wolnych od na
uki szkolnej (Dz. Urz. nr 21, poz. 188).
Rozporządzenie Min. WR i OP z dn.
31. III. 1926 r. (Nr I 4818/26) w sprawie
egzaminów nadzwyczajnych (Dz. Urz.
nr 9, poz. 100); okólnik Min. WR i OP
z d. 31. III. 1926 r. (Nr 4818/26) w spra
wie przeprowadzenia egzaminów nad
zwyczajnych w szkołach powszechnych
(Dz. Urz. Nr 9, poz. 103); okólnik nr 63
Min. WR i OP z dn. 20. VII. 1935 r. (II
P — 1919/35 w sprawie egzaminów
nadzwyczajnych w szkołach powszech
nych
(Dz. Urz. nr 8, poz. 153);
okólnik nr 70, z dn. 1. VIII. 1936 r.
(II P —: 4144/36) w sprawie egzami
nów nadzwyczajnych dla kończących
szkołę powszechną więzienną lub w za
kładzie wychowawczo-poprawczym.

wolny

Rozporządzenie Min. WR i OP z dn.
6. XII. 1923 r. w sprawie dni wolnych
od nauki szkolnej (Dz. Urz. nr 21,
poz. 188).

Zaopiekowanie się Grobami Bo
haterów.

(Okólnik Min. WR i OP nr 15, z 30. I.
1933 r. II P — 904/34).

Młodzież szkolna (drużyna harcerska,
samorząd, samopomoc itd., a w braku
tych organizacyj poszczególne klasy)
winna zaopiekować się Grobami Boha
terów, znajdującymi się w najbliższym
otoczeniu.
Opieka n a d grobami może wyrażać
się w utrzymaniu porządku mogił oraz
w ich ozdobieniu. Na żądanie Zarząd
Główny Tow. Opieki nad Grobami
(Warszawa, Plac 3 Krzyży 8) może
udzielić informacyj co do mogił pole
głych żołnierzy polskich.

a) Opalanie sal szkolnych.

Jak pod 20. VIII.

Należy pamiętać o dopuszczalnej ma
ksymalnej normie zużycia opału oraz
o stosowaniu w gospodarce opałowej
jak najdalej posuniętej oszczędności.

b) Rozpoczęcie pracy oświatowokulturalnej (kursów dla do
rosłych) .

Por. Okólnik Ministerstwa WR i OP
z dnia 23. II. 1922 r. (L. 332/220/P)
w sprawie oświaty pozaszkolnej.

Formy i metody pracy
oświatowej
dostosować do warunków i potrzeb
środowiska.
O rozpoczęciu kursu powiadomić In
spektorat Szkolny, podając: 1) datę
rozpoczęcia kursu, 2) ilość godzin na
uki, 3) w które dnie tygodnia i w któ
rych
godzinach
jest
prowadzony,
4) liczbę uczestników, 5) kto udziela
nauki i ew. w ilu godzinach każda
osoba, 6) materiał, który zostanie prze
robiony. W miarę możności wypoży
czyć słuchaczom podręczniki i pomoce
naukowe z pouczeniem, iż winny one
być zwrócone w należytym stanie.

LISTOPAD
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5. Przystąpić do wzmożonej akcji
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Okólnik Ministerstwa WR i OP z dnia
23. IV. 1925 r. (L. 262/1) w sprawie
bibliotek dla młodzieży szkół powszech
nych (Dz. Urz. nr 11, poz. 103); okól
nik Ministerstwa WR i OP z dn. 17. X.
1927 r. (Nr O. Prez. — 6314/27) w spra
wie wydawnictw szkolnych (Dz. Urz.
nr 13, poz. 225); okólnik Ministerstwa
WR i OP nr 8 z dnia 25. I. 1933 r.
(II P — 494/32) o bibliotekach szkol
nych i czytelnictwie; rozp. Min. WR
i OP z dri. 14. I. 1937 (Nr II Pr.
9354/36) o ocenie i używaniu książek,
czasopism i pomocy szkolnych (Dz.
Urz. Nr 1, poz. 4).

Odpowiedni
wybór
książek
ułatwi
„Spis książek poleconych do bibliotek
szkolnych przez komisję oceny książek
dla młodzieży szkolnej przy Minister
stwie WR i O P " Warszawa, Książnica
Atlas — Nowy Świat. Patrz też na
wykazy książek w rocznikach Dz. Urz.

10. Odwiedzenie burs i stancyj.

Jak pod 10. IX. b).

Jest wskazane, by zwiedzający bursy,
stancje złożył kierownikowi krótkie
sprawozdanie, w którym
wypadnie
uwzględnić warunki mieszkaniowe, wy
żywienia, opieki i nadzoru oraz wa
runki moralne właścicieli i otoczenia.
W celu usunięcia braków kierownik
może wydać odpow. zarządzenia.

Niepodległości,
11. Święto
wolny od nauki.

Dzień

Ustawa z dnia 22. IV. 1937, o Święcie
Niepodległości (Dz. U. R. P. nr 33,
poz. 255); okólnik nr 164 Min. WR
i OP z dn. 3. XI. 1932 r. (I Org. 2052/7
/32) w sprawie obchodu rocznicy od
zyskania niepodległości w dniu 11 listo
pada; okólnik nr 17 Ministerstwa WR
i OP z dnia 4. II. 1933 r. (I Org. 1011/16
/32) w sprawie doboru programów przy
urządzaniu szkolnych obchodów, przed
stawień, jasełek i wieczorów literac
kich. (Dz. Urz. N. 1, poz. 11); Ok. n r
127 Min. WR i OP z d. 9. IX. 1933 r.
(II S 8072/33 w sprawie obchodu rocz
nic historycznych (Nr 11, poz. 168).

Dzień ten winien być wykorzystany
dla celów wychowawczego oddziały
wania na młodzież w duchu obywalelsko-państwowym. Przy urządzaniu
obchodów,
przedstawienia
ilp. dla
młodzieży szkolnej zwrócić uwagę na
to, aby program był odpowiednio do
brany, posiadał wybitne wartości wy
chowawcze i służył jako środek sku
tecznego oddziaływania kulturalnego
na młodzież.

12. Około 12-go XI. akcja zbiórkowa
na rzecz bezrobotnych.

Pismo okólne Ministerstwa WR i OP
ogłaszane corocznie w lej sprawie.

Kierownik i grono nauczycielskie wez
mą w miarę możności udział w miej
scowych komitetach. W szkole należy
wygłosić odpowiednią pogadankę oko
licznościową.

15. Ostateczny termin odbioru w In
spektoracie sz. arkuszy księgi
ocen.

Coroczne zarządzenia władz szkolnych.

Należy odebrać w Insp. Sz. odpowied
nią ilość arkuszy ocen: a) „okładko
wych ogólnych" dla danej szkoły,
b) „okładkowych dla składek" — od
powiadającą liczbie oddziałów w szkole,
c) „wkładkowych" — odpowiadającą
liczbie uczniów z dodatkiem pewnej
ilości egzemplarzy zapasowych. O do
datkowe arkusze można zwracać się
za pośrednictwem Inspektora Szkol
nego do Państwowego Wydawnictwa
Książek Szkolnych (Lwów, ul. Kur
kowa 21). Niezużytkowane
arkusze
zeszłoroczne należy użyć w roku bie
żącym, wypełniając je ew. w myśl no-

czytelnictwa
wśród
dziatwy
szkolnej, oraz ew. do roztocze
nia opieki nad wydawnictwami
szkolnymi.
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wych wskazówek wydanych n a
rok szkolny.

dany

Obowiązek nadesłania tych druków
obciąża Insp. sz., we własnym jednak
interesie należy pamiętać o ich od
biorze.

30. Rocznica Powstania
Listopado
wego. Urządzić poranek.

Por. rozp. Min. WR i OP z d. 6. XII.
1923 r. w sprawie dni wolnych (Dz.
Urz. n r 21, poz. 188). — Jak pod 11. XI.

31. „Dzień Oszczędności".

Okólnik Ministerstwa WR i OP z dn.
8. I. 1927 r. (Nr O. Prez — 428/27)
w sprawie "propagandy oszczędności
w szkołach (Dz. Urz. n r 3, poz. 42);
corocznie wydawane są w tej sprawie
pisma okólne Ministerstwa WR i OP.

Grono nauczycielskie w miarę moż
ności weźmie udział w obchodzie
„Dnia Oszczędności" zarówno przez
akces w pracach lokalnych Komitetów
oszczędnościowych, jak i przez wygło
szenie odpowiednich referatów i po
gadanek dla młodzieży i dorosłych na
porankach, akademiach itp.
O materiał programowy zwrócić się do
miejscowego Komitetu Oszczędnościo
wego, (oddziałów P. K. O. lub dyrekcyj
K. K. O.).
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Od 1. XII. do 10. XII. „Dni
Przeciwgruźlicze",
organizowane
przez Polski Związek
Przeciw
gruźliczy.

Pismo okólne Ministerstwa WR i OP
wydawane corocznie w lej sprawie.

Niepokalane Poczęcie
Najświęt
szej Marii Panny. Dzień wolny
od nauki.

Jak pod 1. XI.

10. Zamówienie blankietów
dectw szkolnych.

swia-

Okólnik nr 60 Ministerstwa WR i OP
z dn. 7. VIII. 1935 r. (I Praw —
2072/114/35) w sprawie zamawianie
i nabywania świadectw i druków
o charakterze dokumentu urzędowego;
wykaz świadectw i druków szkolnych
(Dz. Urz. nr 9, poz. 116 z 1932 r . j ;
„Wykaz Księgarni, posiadających pra
wo sprzedaży świadectw i druków
szkolnych (Dz. Urz. nr 9, poz. 117,
z 1932 r.).

12. Przesłanie legitymacyj grona na
uczycielskiego do prolongaty do
Inspektoratu.

Por. okólnik nr 26 Min. WR i OP
z dn. 6. III. 1935 r. (BP — 3237/35)
o legitymacjach urzędowych nowego
wzoru dla pracowników państwowych
i ich żon.

15. Zebranie Rady
Pedagogicznej
dla omówienia wyników postę
pów i zachowania się młodzieży
w tym okresie.

Jak pod 1. IX.
§ 83—86 statutu publ. sz. pow. (Dz.
Urz. nr 14 poz. 194 z 1933 r.; Regulamin
klasyfikowania i promowania uczniów
p. sz. p. (Dz. Urz. N. 6, poz. 163
z 1938 r.). Okólnik Nr 29 z dn. 10. VI
1938. (II P 4317/38) o wypełnianiu
świadectw i wydawaniu zaświadczeń
szkolnych w p. sz. p. (Dz. Urz. N. 6,
poz. 184).

16. Zawiadomienie właściwego za
wiadowcy
stacji
wyjazdowej
o zamierzonym wyjeździe gru
powym młodzieży szkolnej na
kolonie zimowe na 7 dni przed
wyjazdem. Podać ilość wyjeż
dżających, termin wyjazdu i sta
cję docelową.

Okólnik nr 60 Ministerstwa WR i OP
z dn. 11. VII. 1935 r. (I P r a w —
2540/83/35) w sprawie masowego prze
wozu młodzieży szkolnej; Por. cz. II.
§ 62 taryfy osobowej, bagażowej i eks
presowej Polskich Kolei Państwowych,
sir. 7, 1935 r.

świadectw
18. a) Wypisywanie
szkolnych. Przed wypełnie
niem przestudiować objaśnie
nia zawarte w księdze ocen.

Por. pkt. 10 zarządzenia Min. WR i OP
z dn. 30. IX. 1935 r. (Nr BP — 2176/35)
w sprawie ograniczenia czynności biu
rowo-administracyjnych i zawodowych
(Dz. Urz. nr 19, poz. 175), w brzmieniu
zarządzenia Min. WR i OP z dn. 25.
VIII. 1936 r. (Nr II S — 5380/36 (Dz.
Urz. nr 9 poz. 166) oraz żarz. Min. WR
i OP z dn. 21. VI. 38 r. (BP — 11992/38,
Dz. Urz. nr 7 poz. 201).

U
Wygłoszenie
pogadanek
w szkole.
O materiał propagandow}' można zwró
cić się do Zarządu Polskiego Związku
Przeciwgruźliczego, Warszawa, Karowa
31.

Blankiety należy zamawiać w tych
księgarniach, które posiadają prawo
sprzedaży w danym Okręgu Szkolnym
lub wprost w Drukarni Państwowej
(Warszawa, ul. Miodowa 22). Zamó
wienie musi mieć wsz3'stkie cechy
pisma urzędowego (Nagłówek, nr, pod
pis kierownika szkoły i pieczęć urzę
dową). Osoba osobiście kupująca winna
mieć upoważnienie oraz legitymację
osobistą. Opłaty za blankiety świa
dectw mogą być pobierane od ucz
niów tylko w cenie kosztów druku,
plus ew. koszta poczlowe (przesyłki
za pobraniem).

Na zebraniu tym kierownik zreferuje
przebieg I-go półrocza w rozmaitych
dziedzinach życia szkolnego oraz na
podstawie dokonanych w tym półro
czu hospitacyj przedstawi wyniki na
uczania i wychowania.
Klasyfikowanie uczniów winno odbyć
się w oslatnich dwóch tygodniach każ
dego okresu szkolnego.

Noty raz wpisane nie mogą być zmie
nione pod rygorem odpowiedzialności
dyscyplinarnej. Świadectwa i zaświad
czenia pisze opiekun klasowy ciemnym
atramentem, czytelnie i starannie bez
jakichkolwiek
poprawek,
wywabiań
czy wycierań.
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b) Dokładne skontrolowanie organizacyj uczniowskich zwła
szcza pod względem kasoworachunkowym.

22. Zakończenie pierwszego półrocza
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Art. 66 statutu publ. szkół powsz. (Dz.
Urz. N. 14, poz. 194 z 1933 r.).

Jak pod 1. IX.

(zarazem
pierwszego
okresu
szkolnego). Na ostatniej godzinie
nauki rozdanie świadectw szkol
nych.

23. Początek

feryj zimowych.
Za
opiekowanie się dziatwą w cza
sie feryj zimowych.

Okólnik nr 159 Ministertswa WR i OP
z dnia 23. XI. 1933 r. (I W F —
3825/33) w sprawie zaopiekowania się
dziatwą i młodzieżą szkolną w czasie
feryj zimowych (Dz. Urz. nr 16, poz.
213). Por. wskazania programów ćwi
czeń cielesnych.

Akcja la może rozwinąć się w kie
runku:
a) zorganizowania
kolonij,
b) sportów (ślizgawek,
narciarstwa
i saneczkowania), c) urządzania świet
lic. Akcja dożywiania winna być kon
tynuowana o ile chodzi o niezamożną
dziatwę. W wypadkach stwierdzenia
ciężkich warunków
mieszkaniowych
należy umożliwić dziatwie korzystanie
w całej pełni z świetlicy szkolnej, n a
którą należy przeznaczyć jedną lub
dwie opalane klasy.

STYCZEŃ
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Przestanie podań kandydatów do
egzaminów na Wyższym
Kursie
Nauczycielskim
w
charakterze
eksternów w terminie
zimowym.

J a k pod 1. IX.

Odnowienie prenumeraty „Oświaty i Wychowania" (War
szawa, Al. Szucha 25).

Por. Okólnik nr 80 Min. WR i OP
z dn. 19. V. 33 r. (II S — 2691/33)
w
sprawie
prenumeraty
„Oświaty
i Wychowania".

9. Ostatni dzień feryj

zimowych.

10. a) Początek II-go okresu szkol
nego (drugiego
półrocza).

Ew. odnowienie prenumeraty Dz. Urz.
Min. WR i OP, Dz. Urz. K. O. Sz., cza
sopism dla młodzieży.

Jak pod 1. IX.

§ 6 slatulu Szkolnej Kasy Oszczędności
dla szkół powszechnych (Dz. Urz. nr 1,
poz. 4 z 1935 r.).

c) Przedłużenie ważności legitymacyj szkolnych.

Jak pod 6. IX.

d) Zwolnienie dzieci w przy
padku niskiej temperatury
zewnętrznej (poniżej —15° C)
albo wyjątkowo niekorzyst
nych warunków atmosferycz
nych od uczęszczania do
szkoły; ew. można zamknąć
klasę lub całą szkołę.

Okólnik nr 5 Min. WR i OP z dn. 26. I.
1938 r. (II W — 110/38) w sprawie
zwolnienia młodzieży szkolnej od na
uki w czasie trwania mrozów (Dz. Urz.
nr 1, poz. 10).

Jak pod 10. IX.

14. Wybory nowych zarządów w or
ganizacjach
uczniowskich
na
II-gie półrocze.

15. Między 15. I. a 15. 11. „Dzień
Polaka z Zagranicy".
Zorganizo
wanie zbiórki na rzecz Funduszu
Szkolnictwa
Polskiego.

W sprawie składek jak pod 20. IX. a)
Jak pod 30. XI.

22. Rocznica

J a k pod 30. XI.

powstania
stycznio
wego (1863). Urządzenie poranku
lub pogadanki ku uczczeniu pa
mięci powstania styczniowego.

w a g i

Jak pod 1. IX.

b) Przyjęcie od opiekuna S. K.
O. (Szkolnej
Kasy
Oszczęd
ności) rocznego
zamknięcia
rachunkowego
sporządzone
go na dzień 1 stycznia.

12. Odwiedzenie stancyj i burs.

U

W szkołach I-go slopnia nauczyciel
kierujący przedkłada wzmiankowane
zamknięcia rachunkowe i sprawozda
nie Inspektorowi Szkolnemu.

O zamknięciu klasy lub szkoły powia
domić insp. sz. z podaniem daly zam
knięcia wraz z należytym uzasadnie
niem.
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31. a) Ostateczny termin
wnoszenia
w drodze służbowej
podań
przez
nauczycieli
tymcza
sowych do Prezesa
Komisji
Egzaminacyjnej
swego rejo
nu egzaminacyjnego
o wy
znaczenie egzaminu
praktycz
nego w terminie do końca
roku
szkolnego.
b) W miesiącu styczniu i lutym
(termin jest ustalany corocz
nie) można składać podania
o przyjęcie do Instytutu Pe
dagogiki Specjalnej, Państwo
wego Instytut Robót Ręcz
nych i Państw. Instytutu Na
uczycielskiego.

P o d s t a w a
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Jak pod 30. IX.

Coroczne komunikaty ogłaszane w Dz.
Urz.

Skontrolować, czy podanie jest za
opatrzone w odpowiednie załączniki.
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1. Dzień Imienin Prezydenta
Rze
czypospolitej Prof. Ignacego Mo
ścickiego.

Coroczne

zarządzenie.

modelarstwa

Okólnik nr 70 Ministerstwa WR i OP
z dn. 10. VIII. 1935 r. (Pr — 4506/35)
w sprawie modelarstwa lotniczego.

b) W lutym odbywają się egza
miny eksternów na W. K. N.
Termin ustala Kuratorium.

§ 30 regulaminu Państw. Wyższego
Kursu Nauczycielskiego (Dz. Urz. Min.
WR i OP nr 9, poz. 154 z 1928 r.).

28. Ostateczny termin składania po
dań o przyjęcie na W. K. N.

§ 7 regulaminu P. W. K. N. (Dz. Urz.
Min. WR i OP nr 9, poz. 154 z 1928 r.).

10. a) Zorganizowanie
lotniczego.

U

w a g

Szkoła weźmie udział w nabożeństwie
i poranku szkolnym.

W ki. 6 należy przeznaczyć w sumie
10 godz., w ki. 7 — 14 godzin mode
larstwa. Prace winny być wykonywane
w kilku po sobie następujących ty
godniach.
Potrzebnych
materiałów
i broszur dostarczy L. O. P. P.

Podania o przyjęcie na W. K. N. oraz
o udzielenie w tym celu urlopu na
uczyciele
składają
do
Kuratorium
w drodze służbowej. Do podania winny
być dołączone wszystkie dokumenty
i załączniki wymienione w § 7 regu
laminu. Kandydaci, ubiegający
się
o urlop płatny za zwrotem kosztów za
stępstwa na raty winni to zaznaczyć
wyraźnie w podaniu oraz dołączyć de
klarację wg wzoru, podanego w roz
porządzeniu
Ministerstwa (Dz. Urz.
Min. WR i OP nr 4, poz. 42 z 1929 r.).

MARZEC
Ter
min

SP

d s t a w a

r a w a

18. Dzień Imienin Marszalka Polski
Edwarda
Śmigłego-Rydza.
Urządzenie okolicznościowej po
gadanki dla młodzieży szkolnej.

Coroczne

zarządzenie.

19. Rocznica
Marszałka

Coroczne

zarządzenie.

Imienin
Józefa

Pierwszego
Piłsudskiego.

22. Zebranie Rady
Pedagogicznej
dla omówienia wyników postę
pów i sprawowania młodzieży
w II-gim okresie z referatem
i dyskusją w dziedzinie wycho
wawczej.

Jak pod 15. XII.

26. Z końcem miesiąca: a) zebranie
rodziców dla omówienia po
stępów i zachowania się mło
dzieży.

Jak pod 5. ÍX.

b) Zawiadomienie pisemne opie
ki domowej o niedostatecz
nych
postępach
uczniów
w okresie II-gim z wyszcze
gólnieniem przedmiotów.

§ 83 slalutu (Dz. Urz. Nr 14, poz. 194
z 1933 r.).

c) odwiedzenie burs i stancyj.

Jak pod 10. IX. a).

okresu

Jak pod 1. IX.

b) Zakończenie prac na Kursach
Wieczorowych.

J a k pod 15. X.

31. a) Ostatni dzień
szkolnego.

II-go

c) Przed 1. IV. z uwagi na ko
nieć
okresu
budżetowego
w gminach uregulować wszy
stkie rachunki z gminą.
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Por. jak pod 12. V.

Jak pod 10. XI.
Należy dokładnie wypełnić wszystkie
rubryki dziennika lekcyjnego przezna
czonego na kurs wieczorowy. Ważniej
sze momenty i sprawy z toku naucza
nia należy zanotować i winny one być
ew. uwzględnione w ogólnym sprawo
zdaniu rocznym.
Należy żądać zwrotu
podręczników
i wszelkich pomocy naukowych wy
pożyczonych słuchaczom. Zwrot przed
miotów winien nastąpić w należytym
stanie.

KWIECIEŃ
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a) Początek
nego.
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III

okresu

szkol

U

Jak pod 1. IX.

b) Zorganizowanie
„Święta sa
dzenia
drzewek"
między
1. IV. a 3. V.

Jak pod 25. IX.

Sporządzenie
wykazu
dzieci
szkolnych z wszystkich klas za
kwalifikowanych a) dla pierw
szego szczepienia, b) dla powtór
nego szczepienia (powyżej lat 7).

Ustawa z dn. 19. VII. 1919 r. o przy
musowym
szczepieniu
ochronnym
przeciw ospie (jednolity tekst Dz. U.
R. P. nr 13, poz. 113 z 1934 r.); § 7
rozporządzenia Min. Zdrowia Publicz
nego z dn. 15. III. 1922 r. (Dz. U. R.
P. nr 32, poz. 261); okólnik Min. WR
i OP z dn. 1. III. 1922 r. (L. 372/H)
w sprawie przymusowego szczepienia
ospy (Dz. Urz. nr 18, poz. 185).

Wykaz winien być sporządzony na
żądanie zarządów komunalnych na 2
miesiące przed wiosennym terminem
szczepienia, (od 15. IV. do 1. VII.
O terminie (dniu i godzinie) szczepie
nia zawiadomi zarząd komunalny.

Jak pod 5. X.

Należy uprzednio:
I. a) przestudiować jak najdokładniej
objaśnienia zawarta na druku oraz
wydane zarządzenia, w szczególności
rozkłady godzin.
b) zebrać dokładny materiał dotyczący
rocznika wstępującego do szkoły (zwró
cić się do właściwych urzędów para
fialnych o ułatwienie dokonania wy
kazów tego rocznika na podstawie
ksiąg metrykalnych). .
II. Wysłuchać opinii grona w sprawie
projektu organizacji przyszłego roku
szkolnego.

b) Przyjmowanie podań o prze
niesienie nauczycieli na włas
ną prośbę z początkiem no
wego roku szkolnego na inną
posadę nauczycielską.

Rozporządzenie Min. WR i OP z dn.
28. II. 1933 i: (Dz. Urz. nr 5, poz. 95);
zin. rozporządzeniem Min. WR i OP
z du. 11. VII. 1934 r. (Dz. Urz. nr 6—7,
poz. 91).

Nauczyciele, którzy proszą o przenie
sienie do a) innego obwodu szkolnego
wnoszą podania do Kuratorium Okręgu
Szkolnego; b) do innej miejscowości
w obrębie obwodu szkolnego — do
Inspektora Szkolnego; c) do innego
Okręgu Szkolnego — przez właściwe
Kuratorium do Kur. tego Okręgu Szkol
nego, do którego stara się o przenie
sienie.

W czasie od 15. IV. do 10. V. wy
danie zarządzeń co do estetycz
nego wyglądu budynku
szkol
nego.

Okólnik nr 56 Prezesa Rady Ministrów
z dn. 29. VII. 1936 r. podany do wia
domości pismem okólnym Ministerstwa
WR i OP z dn. 6. VIII. 1936 r., nr
BP — 15722/36.

W/g postanowień tego okólnika budy
nek w celu podniesienia estetycznego
wyglądu winien być obsadzony pną
czami (dzikie wino samopnące itp.)
Należy dbać o możliwą estetykę oraz
odpowiedni wygląd poszczególnych po
mieszczeń. — Podstawą estetycznego
wyglądu winna być wzorowa czystość
oraz dbałość o porządek w szkole.

Ostateczny termin przesłania
Inspektorowi Szkolnemu wy
pełnionych projektów (w 2
egzemplarzach)
organizacji
publ. szkół powsz. na na
stępny rok szkolny.
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Między 1. V. a 15. V. przeprowa
dzić
egzaminy
nadzwyczajne
w razie skierowania
kandydatów
przez Inspektorat
Szkolny.

Jak pod 1. XI. b j .

Udział szkoły w obchodzie święta
narodowego. W szkole zarządzie
zbiórkę na rzecz „Daru Narodo
wego".

Jak pod 1. IX. i 11. XI.

Z początkiem maja zwrócić się
do Magistratu lub Urzędu Gmin
nego o dostarczenie
wykazu
dzieci w wieku obowiązku szkol-

Art. 16 Dekretu o obowiązku szkol
nym z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr.
P. P. n r 14, poz. 147; Dz. Urz. nr 2,
poz. 2).

9. Od 9. V. do 28. V. zapisy na pół
kolonie i kolonie letnie.

Okólnik nr 79 Ministerstwa WR i OP
z dn. 19. V. 1933 r. (I W F — 1856/33)
w sprawie kolonij i półkolonij letnich
(Dz. Urz. nr 5, poz. 107); komunikat
Min. WR i OP z 7. IV. 1932 r. (I W F —
1574/32) (Dz. Urz. nr 2, poz. 20).

Zainteresowanej opiece domowej po
dać projektowany czas pobytu na pół
koloniach i koloniach oraz wysokość
opłaty.
Wskazówki dla organizujących kolonje, znaleźć można w „Podręczniku dla
organizatorów kolonij letnich dla dzie
ci" — wydawnictwo Związku Pol. Tow.
Kolonij letnich oraz w „Instrukcji dla
kolonij letnich" — Pozn. nakład Okr.
Zw. Kas. Chorych.

10. Wygłoszenie pogadanek wśród
młodzieży szkolnej w sprawie
klęski pożarów.

Okólnik Ministerstwa WR i OP z dn.
20. V. 1925 r. (L. 9021/1) w sprawie
klęski pożarów (Dz. Urz. nr 11, poz.
105). Pismo okólne Min. WR i OP
z dn. 9. VI. 36 r. (I Pol — 1648/36)
w sprawie zwalczania pożarów; Ko
munikat Min. WR i OP (Nr II W
1830/38 o propagowaniu wśród mło
dzieży walki z klęską pożarów (Dz.
Urz. Nr 5 poz. 147 z 1938 i\).

Materiałów do pogadanek
dostarczy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza
jemnych
(Warszawa, ul. Kopernika
36—40).

12. Rocznica
śmierci
Pierwszego
Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Udział młodzieży szkolnej w na
bożeństwie
żałobnym.

Zarządzenie władz szkolnych.

Uprzednio porozumieć się z komite
tem miejscowym w sprawie programu
uroczystości. Młodzieży w miarę moż
ności ułatwić słuchanie specjalnych audycyj radiowych. W dniu 12. V. n a bu
dynku szkolnym należy wywiesić flagę
pastwową opuszczoną do połowy masz
tu i przewiązaną
krepą. Sztandary
szkolne i portrety Marsz. J. Piłsudskie
go w tym dniu okryć krepą.
Przykładowy program uroczystości ża
łobnej uczczenia pamięci Marszałka
.1. Piłsudskiego: I. Nabożeństwo ża
łobne (z kazaniem okolicznościowym),
w którym weźmie udział
dziatwa
szkolna wraz z gronem nauczyciel
skim oraz z pocztami sztandarowymi
ew. i chór szkolny. II. Pochód: a) na
plac zbiórki, gdzie odbędzie się oko
licznościowe przemówienie; b) do wy
znaczonego lokalu, gdzie odbędzie się
uroczysta akademia (zagajenie, przemó-

J a k pod 20. IX.
Pieniądze zebrane przesiać bezpośred
nio pod wskazanym adresem, dowód
zaś przekazania tych sum nakleić na
ćwiartkę papieru i przechować sta
rannie w aktach.
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wienie, deklamacje, chóralna recytacja,
inscenizacja ew. krótki obrazek sce
niczny o życiu i czynach Marszalka,
poważny repertuar muzyczny, odśpie
wanie pieśni „Pierwsza Brygada").

15. W miesiącu maju dalsze realizo
wanie wycieczek szkolnych.

Jak pod 15. IX.

18. W miesiącu maju lub czerwcu
zorganizować przy pomocy mło
dzieży szkolnej dzień walki
z chwastem — po uprzednim za
wiadomieniu Inspektora Szkol
nego.

Odezwa M-stwa WR i OP z dn. 29. III.
1931 r. (nr II — 10926/30) w sprawie
tępienia chwastów (Dz. Urz. nr 4—5 str.
122); por. rozp. Prezyd. Rzplitej z dn.
19. XI. 1927 r. o zwalczaniu chorób
roślin oraz o tępieniu chwastów i szkod
ników roślin (Dz. U. R. P. nr 108, poz.
922); rozp. Min. Rolnictwa z dn. 31. VII.
1928 r. o niszczeniu berberysu (Dz.
U. R. P. nr 79, poz. 697); rozp. z dn.
27. III. 1931 r. o tępieniu ostu (Dz.
U. R. P. nr 41, poz. 363).

Program szczegółowy pracy należy do
stosować do warunków lokalnych. Jest
wskazane porozumienie się w tym
względzie z zarządami gmin.

20. Przyjmowanie

kart wpisowych
i opłat tych nauczycieli, którzy
pragną wziąć udział w kursach
wakacyjnych i skierowanie do
Insp. Szk.

§ 12 regulaminu państwowych kursów
uzupełniających dla czynnych nauczy
cieli szkół powszechnych (Dz. Urz. nr
1, poz. 11 z 1921 r.).

Wykaz kursów oraz warunki przyję
cia usiała
corocznie
Ministerstwo
i ogłasza w Dz. Urz.

31. Ostateczny termin zapisów do
pub. sz. powsz. Powiadomienie
mieszkańców danego obwodu
szkolnego o zapisach do szkoły.
W oznaczonych dniach winni
zgłosić się rodzice (opiekunowie)
wraz z metrykami (wyciągami)
do kancelarii. O powyższym po
wiadomić sołtysów za pośrednic
twem Urzędu Gminnego.
Po upływie ostatecznego terminu
zapisów powiadomić piśmiennie
opieszałych rodziców, że dziecko
ich zostało zapisane z urzędu do
ki. I oraz, że winno zgłosić się
do szkoły w dniu 3. IX.

§ 1 rozp. wyk. Min. WR i OP z dn.
30. V. 1932 r. (Dz. U. R. P. nr 51, poz.
485; Dz. Urz. nr 4, poz. 41).

Terminy rozpoczęcia zapisów ustala
kurator Okr. Sz. Przy sposobności za
pisów sprawdzić szczepienie pierwotne
i powtórne przeciwko ospie.
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a) Zamówienie blankietów świa
dectw szkolnych.

Jak pod 10. XII.

b) W razie wystąpienia upałów
pomieszczenia szkolne sta
rannie i często przewietrzać;
lekcje w klasach winny od
bywać się przy otwartych
oknach.

Okólnik nr 74 Minislerstwa WR i OP
z dn. 20. V. 1932 r. (I W F . 2214/32)
w sprawie ochraniania młodzieży od
szkodliwych następstw upałów (D. Urz.
nr 3 poz. 30).

c) Dalszy ciąg
chwastów.

Jak pod 18. V.

akcji

tępienia

5. a) Zebranie rodzicielskie w zwią
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Przy ciepłocie ponad 35° kierownik
może zezwolić na zakończenie zajęć
szkolnych przed g. 11 zawiadamiając
o tym inspektora sz.

Jak pod 15. XII. i 9. V.

zku z zakończeniem roku
szkolnego i organizacją pół
i kolonij letnich.
b) Szczegółowe skontrolowanie
organizacji
uczniowskich
zwłaszcza pod względem kasowo-rachunkowym.

Jak pod 18. XII. b).

10. Nawiązanie kontaktu ze szkoła
mi ogólnokształcącymi i zawo
dowymi, istniejącymi na terenie
powiatu w sprawie egzaminów,
warunków przyjęcia, kosztów
utrzymania w bursie itp. kandy
datów do tych szkół. O wyni
kach powiadomić młodzież oraz
rodziców na zebraniu.
12. a) Zarządzenie odbioru wypoży
czonych książek i podręczni
ków z biblioteki szkolnej
i nauczycielskiej.

§ 2 regulaminu dla kierowników publ.
szkół powsz. (Dz. Urz. nr 13 poz. 110
z 1923 i.).

b) Zamknięcie prac w organiza
cjach uczniowskich i przeję
cie przez kierownika akt
i funduszów.

Art. 66 statutu publ. szkół powsz. (Dz.
Urz. nr 14 poz. 194 z 1933 r.); § 2 reguł,
dla kier. p. sz. p. (Dz. Urz. N. 13 poz.
110 z 1923 r.).

c) Odebranie sprawozdań opie
kunów organizacyj i instytucyj uczniowskich.

Jak wyżej pod b).

d) Zbieranie
materiałów
do
sprawozdania rocznego z dzia
łalności szkoły.

Por. pkt 4. Zarządzenie Ministerstwa
WR i OP z dn. 30. IX. 1935 r. (nr
BP-21716/35) w sprawie ograniczenia
czynności
biurowo-administracyjnych
w szkolnictwie ogólnokształcącym i za
wodowym (Dz. Urz. nr 9, poz. 175)
w brzmieniu n a d a n y m zarządzeniem
z dnia 25. VIII. 1936 r. (Nr II S 5380/36)
(Dz. Urz. nr 9, poz. 166) oraz żarz.
Min. WR i OP z dn. 21. VI. 38 r. (BP
11992/38, Dz. Urz. nr 7 poz. 201)..

Sprawozdanie za ubiegły rok szkolny
ująć w ostatnim protokole z posiedze
nia zarządu danej organizacji.

CZERWIEC
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13. a) Posiedzenie Rady Pedagogicz
nej w związku z klasyfikacją
uczniów, na którym kierow
nik zreferuje przebieg życia
szkolnego w rozmaitych dzie
dzinach, w szczególności pod
względem wyników naucza
nia i wychowania w związku
z hospitacjami lekcyj.
b) Wybór podręczników dla ucz
niów na następny rok szkolny.

16. a) Wypisywanie świadectw szkol
nych.

P o d s t a w a
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Jak pod 15. XII.

Por. okol. Min. WR i OP z d. 23. V.
1927 w sprawie czasu w jakim ma być
dokonany wybór podręczników (Dz.
Urz. 9 poz. 148); jak pod 1 c) 1. IX.

Lista podręczników powinna być wy
wieszona na widocznym, dostępnym
miejscu w lokalu, aby każdy zaintere
sowany mógł się z nią dokładnie za
wczasu zaznajomić.

.lak pod 18. XII.

b) Wnioski do Samorządu Szkol
nego i Inspektoratu Szkolne
go w sprawie zmiany lokalu
szkolnego, remontu, urządzeń
itp.

18. a) Odebranie adresów nauczy
cieli wyjeżdżających na ferie
wakacyjne.

Art. 26 i 42 ustawy o stos. służbowych
(Dz. Urz. nr 8 poz. 103 z 1932 r.)

b) Zorganizowanie
zastępstwa
na czas wyjazdu na ferie
kierownika szkoły.

Art. 42 ustawy o stos. służbowych (Dz.
Urz. 8 poz. 103 z 1932 r.); §§ 20, 21
rozp. wykonawczego Min. WR i OP
z d. 22. XII. 1926 r. (D. U. Rp. n r 131
poz. 787; Dz. Urz. nr 2 poz. 26 z 1927 r)..

Uporządkowanie i sprawdze
nie książek szkolnych, książki
sanitarnej, ksiąg inwentarzo
wych i kancelaryjnych, po
mocy naukowych oraz nale
żyte ich zabezpieczenie.

Pkt. 21, 24, 26 § 3 Regulaminu dla
kierowników publ. szkół powsz. (Dz.
Urz. nr 13 poz. 110 z 1923 r.).

21. Koniec III okresu

22. Początek

feryj

szkolnego.

letnich.

Por. okólnik nr 3181 Sekcji Szkolnictwa
Elementarnego z dn. 23 kwietnia 1918 r.
w sprawie wydawania świadectw ukończonej szkoły i zakończenie roku
szkolnego (Dz. Urz. nr 7, poz. A. 17);
Okólnik nr 8211/19 S. I. Min. WR
i OP z d. 19. V. 1919 r. w sprawie za
kończenia roku szkolnego (Dz. Urz.
nr 6 poz. 10).

Jak pod 1. IX.

Zakończenie roku szkolnego winno
odbić się w formie uroczystej i pod
niosłej według ustalonego programu.
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25. Sporządzenie sprawozdania rocz
nego dla Inspektora Szkolnego
na podstawie sprawozdań opie
kunów klas.

Pkt 16 § 3 regulaminu dla kierowników
publ. szkół powsz. (Dz. Urz. n r 13
poz. 110 z 1923 r.).
Por. pkt 4 zarządzenia Min. WR i OP
z dn. 30. IX. 1935 r. (nr BP-21716/35)
w sprawie ograniczenia czynności biu
rowo-administracyjnych
w szkolnic
twie ogólnokształcącym i zawodowym
(Dz. Urz. nr 9, poz. 175) w brzmieniu
nadanym zarządzeniem z dn. 25. VIII.
1936 r. (N. II S — 5380/36 Dz. Urz.
nr 9, poz. 166) oraz żarz. Min. WR i OP
z dn. 21. VI. 38 r. (BP — 11992/38
Dz. Urz. nr 7 poz. 201).

28. a) Ułożenie wykazu dzieci, obo
wiązanych do uczęszczania
do szkoły w następnym roku
szkolnym.

Por. Instrukcja z dn. 10. IV. 1923 r.
w sprawie zakładania i prowadzenia
„metryk szkolnych" na terenie b. Kró
lestwa Kongresowego (Dz. Urz. n r 8,
poz. 63 z 1923 r.); pkt 24 § 3 regulami
nu dla kierowników publ. szkół powsz.
(Dz. Urz. nr 13 poz. 110 z 1923 r.).

b) Założenie nowych arkuszy
(kart) metryki szkolnej dla
dzieci, które rozpoczynają
wiek szkolny (dzieci siedmio
letnie) .

J a k pod 28. VI. a)

c) Uzupełnienie w miarę potrze
by pozostałych arkuszy (kart)
metryki szkolnej.

J a k pod 28. VI. a)

d) Przygotowanie wniosków w
sprawie uwolnienia dzieci od
obowiązku szkolnego i cza
sowego odroczenia od tego
obowiązku.

Jak pod 7. IX.

e) Uzupełnienie kroniki szkolnej.

Pkt. 24 § 3 regulaminu dla kierowni
ków publ. szkół powsz. (Dz. Urz. 13
poz. nr 110 z 1923 r.).
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Rubryki do uwzględnienia w sprawo
zdaniu rocznym: I. Realizacja rocznego
planu pracy dydaktycznej (uwagi co
do przerobionego materiału nauczania,
wyniki klasyfikacji, ilość faktycznych
dni nauki, wycieczek, dane dotyczące
biblioteki, czasopism dla młodzieży,
ogrodu szkolnego, hospitacyj; II. Re
alizacja rocznego planu pracy wycho
wawczej (organizacja ucz., S. K. O.
pomoce naukowe, święto
sadzenia
drzew,
ilość odbytych
posiedzeń;
III. Opieka nad młodzieżą (dożywia
nie, kolonie); IV. Oświata pozaszkol
na; V. Uwagi ogólne; VI. Wytyczne
na rok następny.

Kronika
ma
być
obrazem
życia
szkoły. Ma ona często wartość histo
ryczną. Zanotować należy dane doty
czące minionego roku szkolnego (ilość
dzieci zapisanych, stan frekwencji, wy
niki klasyfikacji, podniesienie, obniże
nie stopnia organizacyjnego, uroczysto
ści organizowane przez szkołę, waż
niejsze zdarzenia z życia szkolnego,
odbyte wizytacje, wyniki ze sprawo
zdań organizacyj uczniowskich
itp.
Uzupełnieniem kroniki będą aktualne
fotografie z życia szkoły. Luki w pro
wadzeniu kroniki uzupełnić na pod
stawie akt, zebranych materiałów i zapodań osób wiarogodnych.
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31. a) Przedłożenie
kierownikowi
szkoły (w szkołach I-go sto
pnia Inspektorowi Szkolne
mu) sprawozdania z działal
ności Szkolnej Kasy Oszczęd
ności sporządzonego na ko
niec roku szkolnego.
b) Przesłanie Inspektorowi Szkol
nemu swego adresu na okres
wakacyjny i planu zastęp
stwa kierownictwa.

Jak pod 11). I. b).

Art. 26 i 42 ustawy o stos. służbowych
(Dz. Urz. n r 8, poz. 103 z 1932 r.); jak
pod 18. VI. b).

LIPIEC
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1. a) W razie wyjazdu na urlop
w okresie feryj szkolnych
wydać zarządzenie co do opieki nad budynkami i in
wentarzem szkolnym oraz za
łatwić te sprawy, które nie
mogą czekać do powrotu
kierownika.

P o d s t

Okólnik Min. WR i OP z dn. 21. X.
1927 r. (nr OH-fiz. 865/27) w sprawie
odpowiedzialności dyscyplinarnej za
brak pieczy nad lokalem szkolnym
(Dz. Urz. nr 13, poz. 226); §§ 20, 21
rozp. wykonawczego do ustawy o stos.
służbowych z d. 22. XII. 1926 r. (DURP
n r 131 poz. 787; Dz. Urz. n r 2 poz. 26
z 1927 r.).

b) Wyznaczyć dla stron i zain
teresowanych osób godziny
przyjęć, co najmniej po 1 go
dzinie w ciągu 2 dni w tygo
dniu.
c) W m. lipcu winny być doko
nane : remont szkoły oraz
uzupełnienie inwentarza (ta
blice, ławki, wieszaki itp.).

J a k wyżej pod a)
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O czasie przyjęć stron powiadomić
szerszy ogół przez umieszczenie ogło
szenia w miejscu stosownym w budyn
ku szkolnym.

SIERPIEŃ
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10. Odbiór dzienników lekcyjnych.

U w a g

Dzienniki lekcyjne
nadesłać Insp. Szk.

zobowiązany

jest

15. Kończenie remontu i przygoto
wanie sal szkolnych (urządzeń
szkolnych, pmocy itp.).

Jak pod 1. VII.

20. Dopilnowane, aby szkoły zostały
zaopatrzone w opał na okres zi
mowy.

Okólnik nr 99 Min. WR i OP z dn. 15.
VI. 1932 r. (IB-6593/32) o normach
opałowych.

Opał szkolny winien być oddzielnie
przechowywany od opału przeznaczo
nego do prywatnego użytku. Jak pod
10. X.

31. Koniec feryj

Jak pod 1. IX.

Z dniem tym kończy się równocześnie
rok szkolny.

letnich.

u

TERMINY N I E D O P U S Z C Z A N I A

DO SZKOŁY CHOREJ

O K Ó L N I K

Nr

DZIATWY

45

z dnia 11 marca 1932 r. (I WF-838/32)
w

sprawie

terminów

niedopuszczania do szkoły uczniów w przypadkach
w sprawie zamykania szkół z powodu epidemij.

chorób zakaźnych

oraz

(Dz. Urz. Min. WR i OP nr 1, poz. 8).
W porozumieniu z Departamentem Służby Zdrowia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ustalam podług
podanej w załączniku tablicy terminy niedopuszczania
do szkoły chorej dziatwy szkolnej, osób z pośród per
sonelu nauczycielskiego i służbowego, dotkniętych cho
robą zakaźną, jak również zdrowych współmieszkań
ców chorego oraz terminy zamykania klas lub całych
szkół w przypadkach poszczególnych chorób zakaź
nych.

Jednocześnie traci moc obowiązującą tabela z ter
minami w tej sprawie podana, jako załącznik do „Prze
pisów zapobiegawczych przeciw szerzeniu się chorób
zakaźnych przez szkoły i zakłady wychowawcze"
z dnia 19 lutego 1918 r. (Dz. Urzęd. Nr 3 z r. 1919, poz.
10) oraz okólnik z dnia 13 grudnia 1926 r. Nr 0 Prez12320/26 (Dz. Urzęd. Nr 1 z r. 1927, poz. 10) w sprawie
zamykania szkół z powodu epidemij.
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Załącznik do Nr I. W. F. -

838/32.

TERMINY

NIEDOPUSZCZANIA

a) chorej dziatwy szkolnej i osób z pośród personelu nauczycielskiego i służbowego,
Przepisy i terminy poniżej podane dotyczą przypadków chorób

Nazwa choroby

I. Termin niedopuszczania do szkoły cho
rego dziecka oraz chorych osób z pośród
personelu nauczycielskiego i służbowego

Il-a. Termin niedopuszczania do szkoły zdrowych
współmieszkańców, którzy poprzednio danej cho
roby nie przechodzili po ścisłem odosobnieniu ich
od osoby chorej w czasie całego trwania choroby.

Płonica (szkarlatyna)

5 tygodni od wystąpienia wysypki, jeśli nie
ma śladów powikłań ropnych ze strony
ucha, nosa i gruczołów.

2 tygodnie.

Odra

2 tygodnie od wystąpienia

2 tygodnie.

Kóźyczka

1 tydzień od wystąpienia

Ospa naturalna

6 tygodni od początku choroby.

Ospa wietrzna

2 tygodnie od wystąpienia
strupki odpadły.

Krztusiec (koklusz)

6 tygodni od początku choroby, jeżeli kaszel
napadowy ustał zupełnie.

3 tygodnie.

Błonica (dyfteryt)

3 tygodnie od początku choroby. Pożądane
badanie nosa i gardzieli na obecność prąt
ków błonicy.

1 tydzień jeżeli w gardzieli niema zmian zapalnych
lub po dwukrotnym ujemnym wyniku badania
bakteriologicznego.

Świnka

2 tygodnie od wystąpienia opuchnięcia ślinia
nek przyusznych.

Mogą uczęszczać do szkół}' bez ograniczeń. W razie
ciężkiej epidemji — 3 tygodnie.

Nagminne
zapalenie
opon mózgowo-rdze
niowych
(drętwica
karku)

Co najmniej 6 tygodni od początku choroby.
Pożądane dwukrotne badanie wydzielin
z j a m y nosa i gardła n a drobnoustroje
specyficzne.

2 tygodnie. Pożądane dwukrotne badanie wydzielin
z nosa i z gardła na drobnoustroje specyficzne.

Tyfus (dur) plamisty
lub powrotny

6 tygodni od początku

3 tygodnie.

Tyfus (dur) brzuszny
lub rzekomy (para
ty fus)

6 tygodni od początku choroby. Pożądane
jest badanie bakterjologiczne wypróżnień.

wysypki.

Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń. W razie
ciężkiej epidemji — 3 tygodnie.

wysypki.

wysypki,

Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń, o ile
mają
ślad}'
dwukrotnego
szczepienia
ospy
ochronnej.
jeżeli

choroby.

Biegunka krwawa
W tydzień po ustąpieniu zupełnem biegunki.
(czerwonka — dyPożądane jest badanie bakterjologiczne
zenteria)
wypróżnień.

Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń. W razie
ciężkiej epidemji — 3 tygodnie.

3 tygodnie.

1 tydzień.

U w a g a 1. Przed pójściem do szkoły po chorobie dziecko powinno być dwukronie wykąpane, chłopcy winni mieć krótko
obcięte włosy.
U w a g a 2. W przypadkach płonicy, ospy naturalnej, błonicy, tyfusu plamistego, drętwicy karku, uczeń, przybywający do
szkoły po chorobie, powinien przedstawić świadectwo lekarza sanitarnego lub zakładu dezynfekcyjnego o dokonaniu od
każenia jego mieszkania i odzieży.
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DO

SZKOŁY:

dotkniętych chorobą zakaźną, jak również b) zdrowych współmieszkańców chorego.
zakaźnych tylko o przebiegu normalnym, bez jakichkolwiek powikłań.
Il-b. Termin niedopuszczania do szkoły zdrowych
współmieszkańców, którzy poprzednio daną chorobę
już przeszli po ścisłem odosobnieniu ich od osoby
chorej w czasie całego trwania choroby

Kiedy należy zamknąć klasę lub całą

szkołę

2

tygodnie. Wyjątkowo w przypadkach,
gdzie
uprzednio przebycie płonicy było stwierdzone
przez lekarza — 3 dni.

Jeżeli w tej samej klasie zdarzyło się kilka przypadków zachorowań na
płonicę, poddać klasę odkażeniu i zamknąć ją na 2 tygodnie. Je
żeli liczne przypadki zdarzyły się w kilku klasach, zamknąć całą
szkołę na 2 tygodnie i poddać ją odkażeniu. W miarę możności pod
dać uczniów badaniu na stopień uodpornienia przeciw płonicy.

2

tygodnie. Wyjątkowo w przypadkach,
gdzie
uprzednio przebycie odry było stwierdzone przez
lekarza — 3 dni.

Jeżeli więcej, niż czwarta część dzieci w klasie zapadła, klasę zamknąć
na tygodnie. Uwzględnić liczbę dzieci, które odry nie przebywały.

Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń. W razie
ciężkiej epidemji — 3 tygodnie.
Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń.

Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń. W razie
ciężkiej epidemji — 3 tygodnie.
3

Niepotrzeba.

W razie choćby jednego przypadku ospy naturalnej, zamknąć szkołę dla
dokonania odkażenia. Współkolegom chorego zaszczepić ospę.
U reszty sprawdzić, czy szczepieni powtórnie pomyślnie.
Niepotrzeba.

tygodnie. Wyjątkowo w przypadkach,
gdzie
uprzednie przebycie kokluszu było stwierdzone
przez lekarza — 3 dni.

W razie licznych przypadków krztuśca, zamknąć klasę lub szkołę na 3
tygodnie i poddać ją odkażeniu.

1 tydzień jeżeli w gardzieli niema zmian zapalnych
lub po dwukrotnym ujemnym wyniku badania
bakteriologicznego.

Jeżeli w lej samej klasie zdarzyło się kilka przypadków zachorowań na
błonicę, poddać klasę odkażeniu i zamknąć ją na 1 tydzień. Jeżeli
liczne przypadki zdarzyły się w kilku klasach, zamknąć całą szkołę
n a 1 tydzień i poddać ją odkażeniu, a uczniów w miarę możności
poddać badaniu na nosicielstwo zarazka i na stopień uodpornienia
przeciw błonicy.

Mogą uczęszczać do szkoły bez ograniczeń. W razie
ciężkiej epidemji — 3 tygodnie.

Niepotrzeba.

2

tygodnie. Wyjątkowo w przypadkach,
gdzie
uprzednie przebycie choroby było stwierdzone
przez lekarza — 3 dni.

W razie kilku przypadków zamknąć szkołę dla dokonania odkażenia.

3

tygodnie. Wyjątkowo w przypadkach,
gdzie
uprzednie przebycie choroby zostało stwierdzone
przez lekarza, po odwszeniu i wykąpaniu —
3 dni.

W razie choćby jednego przypadku zachorowania ucznia w szkole, zam
knąć szkołę dla dokonania odkażenia, zbadać wszystkie dzieci na
wszawicę, a w razie potrzeby poddać je i ich odzież odwszeniii.

3

tygodnie. Wyjątkowo w przypadkach,
gdzie
uprzednie przebycie choroby było stwierdzone
przez lekarza •— 3 dni.

W razie wystąpienia kilku przypadków zachorowań w szkole zamknąć
szkołę na 3 dni poddać badaniu wodę do picia w szkole i odkazić
miejsca ustępowe. Uczniów w miarę możności poddać badaniu na
nosicielstwo zarazka.

1 tydzień.

W razie wystąpienia kilku przypadków o złośliwym przebiegu, zamknąć
szkołę na 3 dni i poddać ją odkażeniu, zwłaszcza miejsca ustępowe.
Uczniów w miarę możności poddać badaniu na nosicielstwo zarazka.

U w a g a 3. O ostatecznem dopuszczeniu ucznia do szkoły w każdym poszczególnym przypadku choroby zakaźnej rozstrzyga
lekarz szkolny, a tam gdzie istnieje dozór sanitarny — lekarz szkolny po porozumieniu z lekarzem sanitarnym.
U w a g a 4. Podczas odkażania klasy lub całej szkoły pożądane jest, gdzie tylko można, wybielenie ścian.
U w a g a 5. Szczególną opieką higieniczno-lekarską szkoła winna otoczyć personel nauczycielski, służbę szkolną i jej rodzinę
w razie wystąpienia wśród nich chorób zakaźnych.
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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO, ŚWIĘTA, DNI WOLNE OD NAUKI
i.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

gijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 listopada
1932 r. o organizacji roku szkolnego (Dz. Urz. Min.
WR i OP Nr 8, poz. 99).

z dnia 4 maja 1935 r. (Nr II Pr.-2332/35)

2.

o organizacji roku szkolnego.

ROZPORZĄDZENIE'

(Dz Urz. Min. WR i OP Nr 4, poz. 36 z dnia 10 maja 1935 r.)

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz.
389) zarządzam, co następuje:
§ 1. Rok szkolny trwa od dnia 1 września do dnia
31 sierpnia włącznie następnego roku kaledarzowego.
§ 2. Rok szkolny składa się z 2 półroczy nauki
szkolnej oraz feryj.
§ 3. Pierwsze półrocze obejmuje I okres szkolny,
który trwa od dnia 3 września do dnia 22 grudnia
włącznie.
Drugie półrocze obejmuje okresy szkolne II i III.
II okres szkolny trwa od dnia 10 stycznia do dnia
31 marca włącznie.
III okres szkolny trwa od dnia 1 kwietnia do dnia
21 czerwca włącznie.
§ 4. Ferie zimowe trwają od dnia 23 grudnia do
9 stycznia włącznie następnego roku kalendarzowego.
Ferie wielkanocne trwają dni 7: od wielkiej środy
włącznie do wtorku poświątecznego włącznie.
Ferie letnie trwają od dnia 22 czerwca do końca
oku szkolnego. Dni 1 i 2 września są również wolne od
nauki.
§ 5. Rozporządzenie niniejsze odnosi się do pań
stwowych i publicznych szkół powszechnych, szkół
średnich ogólnokształcących, zakładów kształcenia na
uczycieli i szkół zawodowych. Dla niektórych typów
szkół zawodowych może być ustalona odmienna orga
nizacja roku szkolnego.
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 20 sierpnia 1935 r. Równocześnie traci moc
obowiązującą rozporządzenie. Ministra Wyznań Reli

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 15 listopada 1924 r.
o dniach świątecznych.
(Dz. U. R. P. Nr 101, poz. 928 z dnia 25 listopada 1924 r.)

Na mocy art. 1 p. H ustawy z dnia 31 lipca 1924 r.
o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa
społecznego (Dz. U. R. P. Nr 71 poz. 687) i zgodnie
z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października
1924 r. stanowię co następuje:
§ 1. Ilość dni świątecznych, wolnych od pracy sto
sownie do obowiązujących przepisów, ogranicza się do
niedziel i następujących dni świątecznych: Nowy Rok
(1 stycznia), Trzech Króli (6 stycznia), Trzeciego Maja,
Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Świętych Apo
stołów Piotra i Pawła (29 czerwca), Wniebowzięcie
Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), Wszystkich
Świętych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie Naj
świętszej Marii Panny (8 grudnia), Boże Narodzenie
(25 grudnia), Oczyszczenie Najświętszej Marii Panny
(2 lutego), drugi dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Ze
słania Ducha Świętego, drugi dzień Bożego Narodzenia
(26 grudnia) 1 ).
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powie
rza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z właściwymi ministrami.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 1925 r.
J
) W brzmieniu ustawy z dnia 18 marca 1925 r. w przed
miocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzpltej z dnia 15 listo
pada 1924 r. o dniach świątecznych (Dz. U. R. P. Nr 34 poz. 234)
z mocą obowiązującą od dnia 7 kwietnia 1925 r.

40
3.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

z dnia 6 grudnia 1923 r.
w sprawie dni wolnych od nauki szkolnej.
(Dz. U. Min. WR i OP Nr 21, poz. 188 z dnia 15 grudnia 1923 r.)

Wolne od nauki szkolnej są wszystkie niedziele
i następujące dni świąteczne:
Wszystkich Świętych 1 listopada, Dzień Zaduszny
2 listopada, Niepokalane Poczęcie N. M. P. 8 grudnia,
Trzech Króli 6 stycznia, Oczyszczenie N. M. P. 2 lutego,
Popielec, Wniebowstąpienie Pańskie, drugi dzień Zie
lonych Świąt, Boże Ciało 1 ).
Ponadto wolny od nauki jest dzień św. Stanisława,
względnie dzień św Józefa, lub św. Michała, lub św.
Wojciecha, lub św. Kazimierza, zależnie od miejsco
wego zwyczaju uroczystego świętowania dnia powyż
szych patronów w poszczególnych polskich prowin
cjach kościelnych. W każdym razie w danej miejsco
wości może tylko jeden z tych dni być dniem, wol
nym od nauki szkolnej 2 ).
Z rocznic narodowych wolny od nauki szkolnej
jest tylko dzień Trzeciego Maja 3 ). Inne rocznice na
rodowe należy obchodzić bez przerywania zwykłych
zajęć szkolnych, przenosząc uroczyste obchody bądź na
najbliższą niedzielę lub święto, bądź też na godziny
popołudniowe.
W rocznice narodowe należy na lekcjach uwzględ
niać w odpowiedni sposób ważne wypadki historyczne
i drogie dla nas postacie.
Częściowo wolne od zajęć szkolnych są dni, w któ
rych młodzież przystępuje gremialnie do Sakramen
tów Świętych. Z tego powodu nie można jednak uwal
niać młodzież od nauki częściej, niż trzy razy do roku.
W dniach tych należy uwolnić uczniów tych oddzia
łów, które do Sakramentów przystępują, od zajęć szkol
nych przez jedno południe (od godz. 12 w poł.) celem
odbycia spowiedzi i przez następujące przedpołudnie,
celem przystąpienia do Komunii Świętej.
W szkołach, w których odbywają się w czasie wiel
kiego postu osobne rekolekcje dla młodzieży szkolnej,
młodzież może być zwolniona od nauki szkolnej w po-

rozumieniu z miejscowym prefektem, względnie dusz
pasterzem na trzy dni, w ciągu których młodzież wy
słucha rekolekcyj i przystąpi do Sakramentów. W szko
łach tych jednak osobne uwalnianie młodzieży do na
uki dla przystąpienia do Sakramentów ograniczyć się
musi poza okresem rekolekcyjnym do dwóch wypad
ków w roku 2 ).
Prócz powyżej wymienionych dni wolnych od na
uki szkolnej mogą być dodatkowo wolne od zajęć
szkolnych w ciągu roku pięć dni, z powodu np. święta
parafialnego lub diecezjalnego, patrona młodzieży
szkolnej, zbiorowych wycieczek szkolnych lub z ja
kichś innych ważnych powodów miejscowych. O wy
borze tych dni decyduje we wszystkich szkołach z wy
jątkiem szkół powszechnych od jedno do pięcioklasowych włącznie kierownik szkoły w porozumieniu
z radą pedagogiczną. W szkołach powszechnych od
jedno do pięcioklasowych włącznie decyzja w tym
względzie należy do Inspektora Szkolnego.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje aż do odwo
łania.
Warszawa, dnia 6 grudnia 1923 r. (L. 3460/S).

ZARZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

z dnia 14 lutego 1936 r. (Nr II II P-617/36)
w sprawie wolnych dni od nauki szkolnej.
(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 1, poz. 11 z dnia 10 marca 1936 r.)

Uchylając przepisy z dnia 24 maja 1924 roku
w sprawie dni wolnych od nauki szkolnej w okręgach
szkolnych Poznańskim i Pomorskim (L. 1366/24 S),
rozciągam moc bowiązującą przepisów z dnia 6 grud
nia 1923 roku w sprawie dni wolnych od nauki szkol
nej L. 3460/S (Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 21 poz. 188)
wraz z późniejszymi zmianami — na obszar Okręgu
Szkolnego Poznańskiego z tem uzupełnieniem, że dla
uczniów wyznania ewangelickiego wolne są także:
dzień święta reformacji oraz dzień modlitwy i pokuty,
o ile uroczystego obchodu tych świąt nie odkłada się
według miejscowego zwyczaju na najbliższe niedziele.
W tych szkołach i oddziałach, które są przezna
czone wyłącznie dla uczniów (uczenie) wyznania ewan
gelickiego lub mojżeszowego odbywa się normalna
nauka w dzień zaduszny i w Popielec.

1
) Przytoczono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listo
pada 1924 r. o dniach świątecznych (Dz. U. R. P. Nr 101 poz.
928, uzupełnionym ustawą z dnia 18 marca 1925 r. (Dz. U. R. P.
Nr 34, poz. 234); por. rozporządzenie Ministra WR i OP z dnia
14 sierpnia 1925 r. w sprawie dnia 8 września (Dz. Urz. Min.
WR i OP Nr 13, poz. 124).
2
2
) Ustępy nieaktualne opuszczono.
) Por. rozporządzenie Ministra WR i OP z dnia 9 grudnia
3
) Patrz nadto — ustawa z d. 23. IV. 1937 o święcie Nie 1926 r. o nauce szkolnej religii katolickiej (Dz. U. R. P. N. 1
podległości (D. U. R. P. Nr 33, poz. 255).
poz. 9 z 1927 r.; Dz. Urz. N. 2 poz. 25 z 1927 r.).
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

z dnia 14 sierpnia 1925 r.
w sprawie dnia 8 września.
(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 13, poz. 124 z dnia 15 sierpnia 1925 r.)

Powołując się na rozporządzenie Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 roku
o dniach świątecznych (Dz. U. R. P. Nr 101, poz. 928)
oraz ustawę z dnia 18 marca 1925 r. w przedmiocie
zmiany powyższego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr
34, poz. 234) zarządzam, aby w dniu 8 września rb.
odbywała się normalna nauka szkolna we wszystkich
urzędach mi podległych.
Warszawa, dnia 14 sierpnia 1925 r. (L. 3982/0. Prez.).
6.
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 25 listopada 1936 r.
o

stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 613, z dnia 27 listopada 1936 r.)

Art. 7.
Art. 7. Święta Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego: Wielki Piątek, Dzień Pokuty (Popielec) i Święto
Reformacji (31 października) korzystają w stosunku
do osób tego wyznania z ochrony prawa na zasadach
ogólnych. Młodzież szkolna, należąca do Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, w święta te wolna jest od
zajęć.

OKÓLNIK
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

w sprawie uwolnienia dzieci wyznania ewangelic
kiego od nauki szkolnej w dniu 31 października
jako w dniu święta Reformacji.
(Dz. Urz. Min. W Ri OP Nr 3, poz. 21 z dnia 15 lutego 1923 r.)

czystości z tym świętem związanych nie odkłada się —
według miejscowych tradycyj i zwyczajów kościoła
ewangelickiego — na najbliższą niedzielę.
Warszawa, dnia 10 stycznia 1923 r. (L. 2526/22 S.).
8.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

z dnia 13 stycznia 1931 r.
w sprawie dni, w których młodzież szkolna wyzna
nia prawosławnego może być zwalniana od zajęć
szkolnych.
(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 1, poz. 2 z dnia 31 stycznia 1931 r.)

§ 1. Zmieniając zarządzenie z dnia 26 czerwca
1923 roku (Nr 7816/1), ustanawiam następujące dni
świąteczne, w których młodzież szkolna wyznania praI wosławnego może być zwalniana od normalnej nauki
szkolnej :
1) święta stałe: 14 stycznia (1 stycznia st. st.) Św.
Bazylego Wielkiego, 19 stycznia (6 stycznia st. st.)
Trzech Króli, 15 lutego (2 lutego st. st.) Oczyszczenie
Przenaj. M. P., 7 kwietnia (25 marca st. st.) Zwiasto
wanie Przen. M. P., 6 maja (23 kwietnia st. st.) Św.
Jerzego, 21 września (8 września st. st.) Narodzenie
Przen. M. P., 27 września (14 września st. st.) Pod
wyższenie Św. Krzyża, 14 października (1 paźdz. st.
st.) Pokrow. Przen. M. P., 4 grudnia (21 listop. st. st.)
Ofiarowanie Przen. M. P., 19 grudnia (6 grudnia st.
st.) Św. Mikołaja Cudotwórcy, 6—7—8 stycznia (24—
25—26 grudnia st. st.) Wigilia i 2 dni Świąt Bożego
Narodzenia;
2) święta ruchome: a) Wielki Czwartek, Piątek
i Sobota oraz 2 dni świąt Wielkiej Nocy, b) Wniebo
wstąpienie Pańskie, c) 2 dni świąt Św. Trójcy, d) Świę
to św. Ducha.
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Warszawa, dnia 13 stycznia 1931 r. (Nr I. Prez. 8114/30).
9.
OKÓLNIK Nr 14
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

W uzupełnieniu okólnika Ministerstwa z dnia 2
z dnia 19 marca 1938 r. (BP-6072/38)
grudnia 1922 roku L. 2521/22 S. (Dz. Urz. Ministerstwa
x
WR i OP z dnia 15 grudnia 1922 Nr 31, poz. 406) ) za w sprawie zwalniania od zajęć szkolnych nauczy
rządzam, co następuje:
cieli wyznań: greckp-katolickiego i prawosławnego
Dzieci wyznania ewangelickiego wolne są od nauki
w święta według kalendarza starego stylu.
szkolnej w dniu 31 października jako w dniu święta
(Dz. Urz. Min WR i OP Nr 3, poz. 68 z dnia 25 marca 1938 r.)
Reformacji, o ile w danym Okresie Szkolnym uroNauczyciele, którzy należą do wyznań religijnych
x
) Okólnik ten pominięto jako nieaktualny.
związanych z kalendarzem juliańskim, a są zatrudnieni
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w szkołach i zakładach, gdzie w święta tych wyznań
religijnych odbywa się nauka, mają być na życzenie
zwalniani od zajęć szkolnych w dni świąt uroczystych
swego wyznania, a mianowicie: w okresie Bożego Na
rodzenia od 6 do 9 stycznia włącznie, w święto Nowego
Roku (14 stycznia), święto Jordanu (19 stycznia),
w okresie świąt Wielkanocnych na 3 dni (niedziela, po
niedziałek i wtorek), oraz na Zielone Świątki, 2 dni
(niedziela i poniedziałek).
Zwolnienia od zajęć szkolnych w powyższych wy
padkach nie należy traktować jako urlop.
Nauczycielom, którzy pragnęliby Święta Wielka
nocne spędzić poza miejscem służbowym, można —
o ile względy służbowe na to pozwolą — udzielać na
ich prośbę zwolnienia od zajęć na 1 dzień przed i 1
dzień po Świętach Wielkanocnych.

11.
USTAWA
z dnia 21 kwietnia 1936 r.
o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 240 z dnia 24 kwietnia 1936 r.)

Art. 34.
2) W dnie świąteczne, ustalone przez Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na
wniosek Muftiego, muzułmańska młodzież szkolna
wolna jest od zajęć.
12.
ROZPORZĄDZENIE

10.
OKÓLNIK Nr 5056
SEKCJI SZKOLNICTWA

Powyższe zarządzenie poda Pan do wiadomości
kierownikom szkół.
Warszawa, dnia 14 czerwca 1918 r.

MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

ELEMENTARNEGO

z dnia 14 stycznia 1938 r. (Nr V-5048/37)
W sprawie dni świątecznych dzieci wyznania moj
żeszowego.
o dniach świątecznych Muzułmańskiego Związku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 7, poz. 19 z dnia 31 grudnia 1918 r.)
W sprawie dni świątecznych dzieci wyznania moj
żeszowego postanawia Ministerstwo, aż do odwołania,
co następuje:
1) Dla szkół i oddziałów, przewidzianych art. 97 *)•
„Przepisów tyczasowych", wolne są od wszelkich za
jęć, prócz sobót, ogólnych ferii Bożego Narodzenia,
ogólnych ferii Wielkanocnych i ogólnych ferii let
nich — także następujące żydowskie dni świąteczne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 1, poz. 3 z dnia 9 lutego 1938 r.)

Na podstawie art. 34 ust. (2) ustawy z dnia 21
kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmań
skiego Związku Religijnego w Rzeczyposplitej Polskiej
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 240) zarządzam co następuje:
§ 1. We wszystkich szkołach młodzież muzułmań
ska wolna jest od zajęć szkolnych w dni świąteczne
swego wyznania, wymienione w niniejszym rozporzą
Wigilia i żyd. Nowy Rok (Rosz-Haszana) 3 dni dzeniu.
§ 2. Wykaz świąt muzułmańskich będzie ustalany
2
Wigilia i Dzień Sądny (Jom-Kipur)
w
osobnych
zarządzeniach co 3 lata.
2 pierwsze i 3 ostatnie dni świąt Szałasów
§ 3. W latach 1938, 1939, 1940 ustala się na wnio
5
(Sukos)
sek
Muftiego Muzułmańskiego w Rzeczypospolitej
1
Pierwszy dzień Chanuki
Polskiej
święta muzułmańskie w dniach, wymienio
1
Dzień święta Purym
nych
w
następującej
tabeli:
2 pierwsze i dwa ostatnie dni świąt Pa
schy, o ile nie przypadają na ogólne ferie
Nazwa święta
1938 r.
1939 r.
1940 r.
Wielkanocne (co się zdarza bardzo
rzadko)
4
Kurban-Bajram . 11, 12, 13 i 14 31 stycznia, 20, 21, 22 i 23
1
Dzień święta wiosny (Lag-Boomer)
lutego
1,2 i 3 lu
stycznia
Dzień 3 maja jako święto narodowe
1
tego
Święta Szewuos
2 ))
Nowy Rok . . . 3 marca
20 lutego
10 lutego
Í?

g)
h)
i)

Í5
5)

Razem

20 dni

2) Dzieci wyznania mojżeszowego, uczęszczające
do szkół elementarnych powszechnych, m o g ą w d n i
p o w y ż s z e do s z k o ł y nie p r z y c h o d z i ć .
1
) Art. 97. „Dla dzieci wyznania mojżeszowego tworzone
będą w razie dostatecznej liczby zgłoszeń ze strony rodziców
osobne szkoły elementarne lub oddziały, świętujące sabat". (Dz.
Urz. Dep. WR i OP N. 1, poz. 1).

19 lutego
Dzień Ąszura .
1 marca
12 marca
Mewlud — Naro
dzenie
Proroka
Muchammeda
12 maja
1 maja
20 kwietnia
Pierwszy Dzień
R a m a z a n u - p o s t u 25 paźdz.
14 pażdz.
3 paźdz.
Ramazan - Bajram 24, 25 i 26 li 13, 14 i 15 li 2, 3 i 4 li
stopada
stopada
stopada

§ 4. Rozporządzenie
z dniem ogłoszenia.

niniejsze

wchodzi w

życie

43
§ 4. Rozporządzenie
z dniem ogłoszenia.

13.
USTAWA

niniejsze

wchodzi w

życie

z dnia 21 kwietnia 1936 r.
o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Re
ligijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

15.

(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 241 z dnia 24 kwietnia 1936 r.)

USTAWA

(Wyciąg)

z dnia 23 kwietnia 1937 r.

Art. 27.

o Święcie Niepodległości.

(Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 255 z dnia 30 kwietnia 1937 r.)
2) W dni świąteczne, ustalone przez Ministra Wyz
nań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na wniosek
Art. 1. Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyska
Hachana, młodzież szkolna wyznania karaimskiego
nia przez Naród Polski niepodległego bytu państwo
wolna jest od zajęć.
wego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim
imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza
Narodu w walkach o wolność Ojczyzny — jest uro
14.
czystym Świętem Niepodległości.
Art. 2. Dzień 11 listopada jest dniem wolnym od
ROZPORZĄDZENIE
pracy.
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się
PUBLICZNEGO
Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim Ministrom.
z dnia 14 stycznia 1938 r. (Nr V-5246/37)
Art. A. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
o dniach świątecznych Karaimskiego Związku Re

ligijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 1, poz. 2 z dnia 9 lutego 1938 r.)

Na podstawie art. 27 ust. (2) ustawy z dnia 21
kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. Nr 30, poz. 241) zarządzam co następuje:
§ 1. We wszystkich szkołach młodzież wyznania
karaimskiego wolna jest od zajęć szkolnych w dni
świąteczne swego wyznania, wymienione w niniejszym
rozporządzeniu.
§ 2. Wykaz świąt karaimskich będzie ustalany
w osobnych zarządzeniach co 3 lata.
§ 3. W latach 1938, 1939, 1940 ustala się na wnio
sek Hachana Karaimskiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej święta karaimskie w dniach, wymienionych w na
stępującej tabeli:
Nazwa świata
Jiłbaszy

Rok)

1938 r.

1939 r.

1940 r.

(Nowy

. . . .

2 kwietnia
16 i 22 kwie
tnia
5 czerwca
5 sierpnia
25 września

22 marca
9 kwietnia
5 i 11 kwie 23 i 29 kwie
tnia
tnia
28 maja
16 czerwca
27 lipca
14 sierpnia
15 września
3 paźdz.

Boszałtych kiuniu
(Wielki Post) . .
Ałaczych
. • •

4 paźdz.
9 i 16 paźdz.

Bienczy Toranyn

7 paźdz.

24 września
12 paźdz.
17 i 24 paźdz.
29 września
i 6 paźdz.
26 paźdz.
7 paźdz.

Wielkanoc .

.

.

Zielone Święta
Kurban (Post)

16.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

z dnia 10 stycznia 1924 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od nauki szkolnej
celem uczczenia walk o uwolnienie Lwowa.
(Dz. Urz. Min. WR i OP Nr 3, poz. 22 z dnia 15 lutego 1924 r.)

Celem uczczenia walk o uwolnienie Lwowa, sto
czonych w listopadzie 1918 roku, przy pełnym poświę
cenia współudziale młodzieży polskiej, zarządzam, co
następuje:
Dzień 22 listopada, jako rocznica uwolnienia
Lwowa będzie wolny od nauki we wszystkich zakła
dach naukowych, położonych na terenie Lwowa i po
wiatu lwowskiego 2 ).
Warszawa, dnia 10 stycznia 1924 roku (L. 7/S).
ł
) Pismem z dnia 6 sierpnia 1924 r. Nr 1121/27/S Minister
stwo WR i OP wyjaśniło, że rozporządzenie z dnia 10 stycznia
1924 r. L. 7/S nie dotyczy szkół ruskich, tudzież, że w szkołach
polskich nie należy w dniu 22 listopada zniewalać nauczycieli,
ani dzieci ruskiej narodowości do brania udziału w uroczystoś
ciach szkolnych.
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stwowe), 2 czerwca (Woznesenije Hospoda), 11 czerw
ca — sobota przed Zielonymi Świętami obrządku
ŚWIĘTA WEDŁUG OBRZĄDKU
grecko-kat., (Sobota pered Soszestwijem Św. Ducha),
GRECKO-KATOLICKIEGO
13 czerwca poniedziałek Zieloych Świąt obrządku
grecko
kat.
Okólnik Kuratorium O. S. Lwowskiego z dnia 15 listo
pada 1926 r. (Nr O. 3194/26)
II. b) W szkołach, w których obchodzi się święta
według obu obrządków, wolne są od nauki szkolnej
(Wyciąg)
dnie świąteczne, wymienione pod 12) i pod II a).
17.

(Przedruk z Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkol
nego Lwowskiego z dnia 10 grudnia 1926 r. Nr 11, str. 511)

III. We wszystkich szkołach wszełkiej kategorii są
wolne od nauki szkolnej następujące dnie świąteczne
według obrządku rzymsko-katolickiego:
Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, Nowy
Rok, Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień Zielonych
świąt, Boże Ciało, nadto dzień 3 Maja, jako dzień święta
państwowego.

II. a) W szkołach, w których się obchodzi święta
według obrządku grecko-kątolickiego
wolne są od
nauki *).
21 września (Rożdestwo Preśw. Bohorodyci), 27
września (Wozdwyżenje Czesnoho Chřestá),' 8 listo
pada (św. Dymitrija), 4 grudnia (Wowedenije P. BoIV. W szkołach
obchodzących
dnie
świąteczne
horod.), 22 grudnia (Nep. Zaczatiję P. B.), 14 stycznia
należy w dnie
(Nowyj Rik), 19 stycznia (Bohojawłenije H. Jordan), tylko według obrządku rzymsko-katol.
12 lutego (Třech Światyteliw), 15 lutego (Stritenije), świąteczne według obrządku grecko-katol. uwolnić
7 kwietnia (Błahowiszczenije), 3 maja (święto pań młodzież tego obrządku od nauki, dla reszty młodzieży
odbywa się w szkołach tych regularna nauka.
*) Okólnik dotyczy szkół znajdujących się na obszarze Kur.
Okr. sz. Lwowskiego.

&&.

^1-^
-^ax

Dotyczy świąt w/g obrządku rzymsko-katolickiego.

