
Zarządzenie Nr 420/2022 

Wójta Gminy Malechowo 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Malechowo 

 

 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 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. z 2019 r. poz. 502) Wójt Gminy Malechowo zarządza, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Malechowo”, które stanowią załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik nr 2 

do zarządzenia. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Malechowo. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Wójt Gminy Malechowo 

  Radosław Nowakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 1 

 Do Zarządzenia Nr 420/2022 

 Wójta Gminy Malechowo 

 z dnia  20 kwietnia 2022 r. 

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Malechowo 

 

1. Przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach w Gminie Malechowo funkcjonują przez cały 

rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli 

urlopu wypoczynkowego. 

2. Przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach pełnią dyżur wakacyjny według 

harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami 

placówek. 

3. Z opieki przedszkolnej w czasie dyżuru wakacyjnego w danym roku szkolnym mają prawo 

korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Malechowo. 

 4. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice/prawni 

opiekunowie pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopów (wypoczynkowego, bezpłatnego, 

macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego). 

5. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny: 

a) rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur  

wakacyjny do 31 maja danego roku, wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się  

w przedszkolu macierzystym; 

b) wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne 

oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów (lub 

jedno – jeżeli samotnie wychowuje dziecko) w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na 

dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur; 

c) Dyrektor przedszkola/szkoły sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki i 

wraz z wnioskami przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole do 10 czerwca danego roku; 

d) w uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny w szkole 

dysponuje wolnymi miejscami (bez konieczności otwierania nowej grupy), dyrektor 

dyżurującego przedszkola/szkoły może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż 

wskazany w pkt a. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania zasad obowiązujących  

w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w szczególności zasad 

przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.  

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

prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola/oddziału przedszkolnego w 



szkole o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami 

zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. 

8. Organ prowadzący nie zapewnia w czasie dyżuru wakacyjnego dowozu dzieci do 

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach. 

9. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 10 do 20 

czerwca danego roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki dyżurującej. W treści 

przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko 

dziecka”. 

10. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, 

rodzic/opiekun prawny może odebrać posiłek za dany dzień w stołówce. 

11. Brak wniesienia opłaty za wyżywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, 

jako rezygnacja z miejsca w czasie dyżuru wakacyjnego w przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym w szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


