
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022

WÓJTA GMINY SOKOLNIKI 

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkoli oraz terminów

i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez

gminę Sokolniki w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz.U.2022.559) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego

2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.

poz. 502 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustala się  przerwy w pracy przedszkoli,  dla  których gmina Sokolniki  jest  organem

prowadzącym  w  roku  szkolnym  2022/2023  w  terminach  określonych  w  Załączniku  Nr  1  do

niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych

przez gminę Sokolniki”, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3. Ustala  się  wzór  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  na  dyżur  wakacyjny  według  wzoru

z Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez

gminę Sokolniki.

    2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty,

Spraw Społecznych i Promocji.

     3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w placówkach

oświatowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sokolniki

/-/ Sylwester Skrzypek 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2022

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 16 grudnia 2022 roku

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Nazwa placówki Przerwa w pracy przedszkola

od do

1.
Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła 
II w Sokolnikach, ul. Parkowa 10, 98 – 420
Sokolniki

1 sierpnia 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.

2.
Przedszkole Samorządowe w Starym 
Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98 – 420 
Sokolniki

1 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.

3.
Przedszkole Samorządowe w 
Walichnowach, Walichnowy, ul. Szkolna 
28a, 98 – 420 Sokolniki

1 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 r.

4.
Samorządowe Przedszkole w Pichlicach, 
Pichlice 1, 98 – 420 Sokolniki

1 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.

W lipcu 2023 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

1. Przedszkole Samorządowe im.  Jana Pawła II  w Sokolnikach, ul.  Parkowa 10, 98 – 420

Sokolniki – liczba miejsc 50. 

W sierpniu 2023 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

1. Przedszkole  Samorządowe  w  Walichnowach,  Walichnowy,  ul.  Szkolna  28a,  98  –  420

Sokolniki – liczba miejsc – 45. 



          Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 0050.65.2022

          Wójta Gminy Sokolniki

          z dnia 16 grudnia 2022 roku

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez

 gminę Sokolniki

§ 1. 1. Przedszkola w gminie Sokolniki funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą

wakacyjną  umożliwiającą  wykorzystanie  przez  nauczycieli  urlopu  wypoczynkowego

i przeprowadzenie remontów.

2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez

organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli.

3. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków jest mniejsza niż 12, Dyrektor przedszkola

podejmuje decyzję o nieuruchomieniu oddziału przedszkolnego. 

§  2. Dyrektorzy  przedszkoli  podają  do  wiadomości  rodziców  /  prawnych  opiekunów

z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli,  zasady zgłaszania  dziecka  na

dyżur oraz terminy składania wniosków.

§ 3.  1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci  już uczęszczające do przedszkoli

prowadzonych przez gminę Sokolniki w bieżącym roku szkolnym.

2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały

do przedszkola w nowym roku szkolnym.

3.  Z  dyżuru  wakacyjnego  mogą  korzystać  jedynie  dzieci,  których  rodzice  lub  rodzic

samotnie wychowujący dziecko pracuje i nie korzysta w tym czasie z urlopu wypoczynkowego  lub

wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

4.  Liczebność  grupy   przedszkolnej  jest  zgodna  z  aktualnymi  przepisami  prawa

oświatowego.

5.  W  okresie  wakacyjnym  przedszkole  dyżurujące  zapewnia  dzieciom  jedynie  zajęcia

opiekuńczo - wychowawcze z możliwością pracy w grupach mieszanych w godzinach od 7:00 do

15:00. 

6.  Zgodnie  z  art.  31 Konwencji  o  Prawach dziecka,  rodzice  powinni  uwzględnić prawo

dziecka  do  wypoczynku  i  czasu  wolnego,  poprzez  zaplanowanie  mu  przerwy  wakacyjnej  co

najmniej przez 1 miesiąc.



§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez

rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 19 maja 2023

roku.

2.Wydawanie  i  przyjmowanie  wniosków  odbywa  się  w  przedszkolu  macierzystym

w terminie od 04.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje

je dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 26 maja 2023 roku.

4.  Lista  dzieci  zakwalifikowanych  na  dyżur  wakacyjny  zostanie  podana  do  publicznej

wiadomości  w dniu 1 czerwca 2023 r.

5.  Dyrektor  pełniący  dyżur  wakacyjny  zapoznaje  rodziców  dzieci  innego  przedszkola

z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki oraz procedurą zachowania

bezpieczeństwa zdrowotnego do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.

§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie

w czasie dyżuru regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z góry przelewem na

rachunek  bankowy  przedszkola  pełniącego  dyżur  wakacyjny  lub  u  intendenta  placówki,

w wysokości wynikającej z:

1) liczby  godzin  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  dyżurującym  realizowanych  po

podstawie  programowej  zadeklarowanych  przez  rodziców/opiekunów  prawnych

i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad zadeklarowaną, oraz

2) dziennej stawki żywieniowej.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w trakcie trwania miesiąca,

rodzic/opiekun  prawny  dziecka  wnosi  opłaty  za  świadczenia,  o  których  mowa  w  ust.  1

proporcjonalnie od dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola dyżurującego.

3. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przedszkolnej, w dniach wskazanych we

wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, należność z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 nie

podlegają zwrotowi. 

§  6. 1.  Dyrektor  dyżurującego  przedszkola  zapewnia  bezpieczne  i  higieniczne  warunki

pobytu  dzieci  w  przedszkolu,  udostępnia  do  wglądu  rodzicom  /  prawnym  opiekunom  dzieci

przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola.

2.  Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci  zakwalifikowanych  na  dyżur  wakacyjny  mają

obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.



3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają

prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości

i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur

wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte

w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

§ 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.65.2022
Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 16 grudnia 2022 roku

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w …….………..

w terminie od ………………………… do ………………………………..

Imię  i  nazwisko  dziecka…………………………………………………………………………..

Data urodzenia …………………………………...……………...…………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA 

Rodzice (opiekunowie) oświadczają, że dzienny pobyt dziecka będzie wynosił …………. godzin,

tj. od  godziny od ………….…… do ……………….

Oświadczam, że w okresie przebywania mojego dziecka w przedszkolu pracuję i nie korzystam

w  tym  czasie  z  urlopu  wypoczynkowego,  wychowawczego.  Oświadczenie  składane  jest  pod

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (kara pozbawienia wolności od

6 miesięcy do lat 8). 

…………………………………………………           
           (podpis matki/opiekunki prawnej) 

………………………………………………..
 (podpis ojca/opiekuna prawnego



UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam  pana/panią  …………………………………………………………………………….

do odbioru z przedszkola mojego dziecka ….....………………........................................................…

Kontakt do osoby odbierającej dziecko ……………………………………………………………….

Upoważnienie jest ważne od………………….………..…..…..do………….………...……..……….

…………………………………………………           
           (podpis matki/opiekunki prawnej) 

………………………………………………..
 (podpis ojca/opiekuna prawnego)

Numery telefonów  rodziców /prawnych opiekunów do natychmiastowego kontaktu

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

Dodatkowe informacje/ uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA 

Świadoma/y/mi  odpowiedzialności  karnej  oświadczam/y,  że  podane  informacje  są  zgodne  ze

stanem faktycznym.

Zobowiązuję/emy  się  do  terminowego  uiszczenia  opłaty  związanej  z  pobytem  dziecka

w  dyżurującym  Przedszkolu  (z  góry).  Brak  wniesienia  opłaty  we  wskazanym  terminie  będzie

oznaczał  rezygnację  z  miejsca  w dyżurującym przedszkolu  oraz  będzie  skutkować naliczaniem

odsetek ustawowych. Zobowiązuję/emy się do przestrzegania zadeklarowanych godzin.

…………………………………………………           
           (podpis matki/opiekunki prawnej) 

………………………………………………..
 (podpis ojca/opiekuna prawnego)

Załączniki:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


