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ZARZADZENIE NR ORG oo5o 11 2023

BURMISTRZA N/IASTA I GMINY G6RA KALWARIA

z dnia 16 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia termin6w izasad organizacji dy2uru wakacyjnego dla publicznych

przedszkoli oraz oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych

przez Gming G6ra Kalwaria w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust. '1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z

2023 r., poz. 40) oraz 5 12 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28

lutego 2019 r. w sprawie szczego+owe) organtzacji publicznych szk6l i publicznych

przedszkoli (Dz.U.22019 r., poz.502 ze zm.), zarzqdzam co nastepu1e:

5 1. Ustala sie pzerwy w pracy przedszkoli oraz oddzial6w przedszkolnych w szkolach

podstawowych, dla kt6rych Gmina G6ra Kalwaria jest organem prowadzqcym w roku

szkolnym 2022/2023 w terminach okre6lonych.lak w Zalqczniku nr'1 do niniejszego

zarzqdzenia.

5 2. Wprowadza siq ,,Zasady organizacji dyzuru wakacyjnego dla przedszkoli i

oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming G6ra

Kalwaria", kt6re stanowiE za+Eczntk nr 2 do niniejszego zarzqdzen\a.

5 3. Ustala siq wz6r wniosku o przyjgcie dziecka na dyZur wakacyjnyjak w zalqczniku

nr 3 do niniejszego zarzqdzenta.

5 4. 1. Wykonanie zarzqdzenie powierza siq dyrektorom szkoi i przedszkoli

prowadzonych przez Gming G6ra Kalwaria.

2. Nadzor nad wykonaniem zarzqdzenia powierza sig Zastqpcy Burmistrza lr/iasta i

Gminy G6ra Kalwaria.

5 5. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
EUrmist.z

M,an

tz},zewski



Zal4cznik nr 1

do Zarzqdzenia nr ORG.0050.i1.2023

Burmistrza N,4iasta i Gminy G6ra Kalwaria

z dnia 16.01.2023 r.

Termlny przerw w pracy przedszkoli oraz oddzial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

tp Nazwa plac6wki Przerwa w prary przedszkol a/ oddzialu
przedszkolneqo

od do

1 Samorzqdowe Przedszkole

lnteqracylne w G6rze Kalwarii
14.08.2423 31 08 2023

2 Przedszkole Samorzqdowe nr 1 w

G6rze Kalwarii
43.07.2423 21.07.2023

3 Przedszkole Samorzqdowe w Ba niosze 43.07.2023 31.47.2023

4 Przedszkole Samorzqdowe w

Cendrowicach
01 08 2023 31 08.2023

5 Przedszkole Samorzqdowe w KEtach 01 08.2023 31.08.2023

6 Oddzialy Przedszkolne w Szkole

Podstawowe.j nr 2 im. Ksiecia Janusza

w G6rze Kalwarii

11.48 2023

7 Oddzialy Przedszkolne w Szkole

Podstawowej im. Polski Niepodleglej w

Baniosze

01 08.2023 31 08 2023

8 Oddzial Przedszkolny w Szkole

Podstawowej im. Orla Bia+ego w

Brze(cach

03.07.2023 31.082023

a) Oddzial Przedszkolny w Szkole

Podstawowej im. Wtr. Reymonta w

Coniewie

03.07.2423 31 08 2023

10 Oddziat Przedszkolny w Szkole

Podstawowej im. Kawaler6w Orderu

USmiechu w Czersku

03 07.2423 31.08.2023

11 Oddzial Przedszkolny w Szkole

Podstawowej im. Kazimierza

lin ku

03.07.2023 31 08.2023

12 Oddztal P rzedszkolny w Szkole

Podstawowej im. Ks. Jana

Twardowskieg o w Czachowku

03.07.2423 31.08.2023

Oddzial Przedszko ny w Szkole

Podstawowej im. Kard. St.

Wyszy6skiego w Dobieszu

43.47.2023 31.08.2023
14.

I

I

I

24.07.2423

I

G6rskieqo w Czap

I



W lipcu i sierpniu 2023 r. dyzury wakacyjne pelniq nastgpujqce przedszkola/oddzialy

przedszkolne:

1. Samorzqdowe Przedszkole lntegracyjne w G6rze Kalwarii w dniach 03.07 --11.08.2023 r.

2. Przedszkole Samorzqdowe nr 1 w G6rze Kalwarii w dniach 24.07 - 31.08.2023 r.

3. Przedszkole Samorzqdowe w Baniosze w dniach 01.08 - 31.08.2023 r.

4. Przedszkole Samorzqdowe w Cendrowicach w dniach 03.07 - 31.07.2023 r.

5. Przedszkole Samorzqdowe w Kqtach w dniach 3.01 - 31.07.2023 r.

6. Oddzialy Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ksiecia .Janusza w G6rze Kalwarii

w dniach 03.07 - 21.07.2023 otaz14.08 - 31.O8.2023 r.

7. Oddzialy Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Baniosze w dniach 03.07 - 31.07.2023 r.



Zasady organtzacji dyZuru wakacyjnego dla przedszkoli ioddzial6w przedszkolnych w

szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminq G6ra Kalwaria

51.1. Przedszkola ioddzialy przedszkolne w szkotach podstawowych w Gminie G6ra

Kalwaria funkcjonujq przez caly rok kalendarzowy, z wyjqtkiem przenv ustalonych przez

organ prowadzqcy przedszkole.

2. Przedszkola i oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych petniq dyzur wakacyyny

wedlug harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzqcy.

9 2. Dyreklorzy szk6l i przedszkoli podajq do wiadomo(ci rodzic6w/prawnych opiekunow
z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dy2urulqcych przedszkolt, zasady zglaszania

dziecka na dyiur oraz terminy skladania wniosk6w.

5 3.1. Na dyzur wakacyjny przyjmowane sq dziec\ ju2 uczqszczajqce do przedszkoli

i oddzial6w przedszkolnych w szkolach prowadzonych przez Gming G6ra Kalwaria

w biezqcym roku szkolnym.

2. Okres dy2uru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, kt6re bqdq uczqszczaly

do przedszkola/oddzialu przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

3.7 dy2uru wakacyjnego mogq korzystai jedynie dzieci, ktorych obydwo.le rodzice lub

rodzic samotnie wychowujqcy dziecko pracule i nie korzysta w tym czasie z urlopu

wypoczynkowego lub wychowawczego itym samym nie mogq zapewnii opieki swoim

dzieciom.

4. Liczebno(i grtpy przedszkolnej jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa

o(wiatowego.
5. W okresie wakacyjnym placowka dy2urqqca zapewnia dzieciom jedynie zalqcia

opiekuriczo - wychowawcze z mo2liwo(ciq pracy w grupach mieszanych w jej statutowych

godzinach pracy.

5 4.1. Warunkiem przyjgcia dziecka na dyzur wakacyjnyjest zto2enie wniosku w plac6wce

dy2urujqcej innel ni2 macierzysta w terminie do 15 marca 2023 r.

2. Wydawanie i przyjmowanie wnlosk6w odbywa srg w przedszkolu/oddziale

przedszkolnym pelniqcym dy2ur, w terminie od 1 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

4. O ostatecznym za kwalifikowaniu dziecka na dy2ur wakacyjny rodzice/ opiekunowie

prawni zostanA poinformowani przez dyrektora plac6wki pelniEcej dyZur do dnia 3'1 marca

2023 r.

5. Rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego na dyZur wakacyjny zobowiqzany

jest w terminie do 14 kwietnia 2023 r. do dopetnienla wszelkich formalno6ci zwiqzanych z

zapisaniem do plac6wki petniqcej dyzur wakacy.iny.

6. Dyrektor placowki pelniqcej dyzur wakacyjny zapoznale rodzic6w dzieci przyjgtych na

dyzur wakacyjny z zapisami procedury przyprowadzania todbierania dzieci z placowki

Za+Ecznik ff 2

do Zarzqdzenia nr ORG.0050 11.2023

Burmistrza N,4iasta i Gminy G6ra Kalwaria

z dnta 16.U.2A23 r.



oraz procedurE zachowania bezpieczelrstwa zdrowotnego na.lpolniel w dniu rozpoczgcia
dyzuru wakacylnego.

5 5. Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyZryrcn re w czasie

dyzuru wakacyjnego regulowane sE przez rodzicalopiekuna prawnego dziecka przelewem

na konto placowki pelniqcej dy2ur wakacyjny.

5 6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych na dyZur wakacyjny ma.1q

obowiqzek przestrzegania zasad ustalonych w dy2urujqcym przedszkolu.

9 7. Rodzice/opiekunowie prawni powinni poinformowai dyrektora plac6wki dyzurulqcel

o wszelkich potrzebach edu kacyjnych i zdrowotnych dzieci.

5 B. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiqzu.jq przepisy zawarte

w statucie przedszkola oraz innych obowiqzujqcych w przedszkolu regulaminach.

5 9. Regulamin wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



Zalqcznlk nr 3

do Zarzqdzenia nr ORG.0050.11.2023

Burmistrza l\,4iasta i Gminy G6ra Kalwaria

z dnia 16.01.2023 r.

WNIOSEK O PRZY]ECIE DZIECKA

Wniosek o przyjecie dziecka na dyzur wakacyjny do
w terminie od ... do

lmig i nazwisko dziecka

Urodzonego

lmiona i nazwiska rodzic6w (opiekun6w)

Rodzic/opiekun deklaruje na ............... godziny dziennie odplatnych zajq6 opiekur'rczo -
wychowawczych wykracza)qcych poza podstawq programowA wychowanra

przedszkolnego oraz trzy posilki dziennie.

Dzienny pobyt dzlecka w godzinach od ....... ..... do

1.

2


